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BERÄTTELSE ANGÅENDE RESOR OCH FÖRRÄTT- 
NINGAR UNDER ÅR 1893 AF KONGL. LANDT- 

BRUKSSTYRELSENS ENTOMOLOG. 

Med en tafla. 

' Med anledning af tvänne rekvisitioner från Kongl. Maj:ts 

Befallningshafvande i Gotlands län erhöll undertecknad Kongl. 

Landtbruksstyrelsens förordnande att under sommarens lopp dit- 

resa för att göra undersökningar och iakttagelser förnämligast 

rörande rapsbaggens (Meligethes Æneus Fax.) uppträdande och 

lefnadssätt. 

Denna lilla insekt är visserligen allmän snart sagdt öfverallt 

i vårt land och anträffas på korsblommor (Cruciferer), men har, 

så vidt man vet, ej uppträdt hos oss såsom ett härjande skade- 

djur förr än förlidet år. I anledning däraf vistades jag en kort 

tid, i augusti månad samma år, i närheten af nyodlingarna i 

Martebo, Vestkinde och Hangvars socknar, och de där gjorda 

undersökningarna omnämnas i korthet uti min årsberättelse för 

1892. I anseende till den långt framskridna tiden kunde då 

blott blifva fråga om rapsbaggens höstgeneration. 

Innevarande år, 1893, var våren ovanligt kall och sen, hvar- 

för man kunde antaga, att rapsbaggens framkomst ur vinterkvar- 

teret skulle komma att betydligt försenas. Med anledning häraf 

kunde resan till Gotland uppskjutas till den 17 maj. Föregående 

år, under gynnsammare väderleksförhållanden, visade sig skade- 

djuret allmänt den 24 maj, och följaktligen kunde nu vid an- 

komsten till Skäggs den 18 i samma månad blott några en- 

staka individer uppletas å den raps, som redan börjat blomma 

samt växte på högre belägen mark af torrare beskaffenhet. Nå- 

gon nämnvärd ökning af individantalet ägde sedermera icke rum 

förr än den 24, eller märkligt nog samma dag som förlidet år, 

då luften blef mer varm och sommarlik. 

Under afvaktan på framkomsten af rapsbaggarnas hufvud- 

Entomol. Tidskr. Årg. 13. H. ı (1894). I I 



2 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

styrka gjordes åtskilliga undersökningar, af hvilka följande torde 

här böra omnämnas. För att söka utröna, om larver, puppor 

eller fullt utbildade skalbaggar öfvervintra i själfva åkerjorden, 

hemfördes flera gånger vid pass ett par liter i sänder af myrjord 

från ett litet fält, där odlad senap (Sinapis Nigra) växte för- 

lidet år. Denna blommade då ännu 1 augusti månad, och blom- 

morna voro talrikt bebodda af rapsbaggar och deras larver. Den 

hemförda myllan, som togs på ett djup af från en till flera tum, 

upplades pa ett bard och underkastades en omsorgsfull under- 

sökning; men af det som söktes anträffades intet. Detta föran- 

leder mig till det antagande, att insekten ej öfvervintrar i annat 

tillstånd än det fullt utbildade, samt att öfvervintringen troligen 

sker på annat håll än i jorden, där den blifvit utkläckt. En 

och annan mörkbrun flugpuppa hade likväl fått sitt vinterkvarter 

i jorden, och därur utkommo i medio af juni flugor, tillhörande 

arten Anthomyia (Aricia) Floralis (FALL.?) ZETT., om hvars 

skadlighet för senap intet synes vara bekant. Däremot uppgifves, 

att larven lefver i och följaktligen skadar rättikor. Exemplaren 

äro af konservator ROTH jämförda med dem i ZETTERSTEDTS 

samling i Lund. Äfven puppan af en annan tvåvingad insekt, 

en roffluga (Rhamphomyia Spissirostris FALL.) anträffades i den 

hemförda jorden. "Troligen hade larverna till den förra uppehäl- 

lit sig i roten eller nedra stammen af senapsplantorna. 

Af tidigt insamlade rapsbaggar utvaldes fyra kopulerande par 

och infördes i pappaskar, där honorna snart (den 22 maj) bör- 

jade lägga ägg på papperet i botten. För att få tillfälle att iakt- 

taga embryots utveckling, fästades ett par ägg vid en glasskifva 

och placerades under mikroskopet, men de förtorkade snart. 

Förloppet är förut iakttaget och beskrifvet af miss E. ORMEROD 

i »The Entomologists Monthly Magazin», Vol. XI, 1874—5. Re- 

dan andra dagen, sedan ägget afsattes, iakttog hon embryot 

såsom ett töcknigt ämne, som nästan uppfyllde skalet, och två 

dagar senare var larvens skapnad tydlig, samt ägget genomskinligt 

vid båda ändarna. En dag senare, d. v. s. 4—5 dagar efter äggets 

framkomst, utkläcktes larven. Liksom nyssnämnda författarinna 

märkte äfven jag, att föräldrarna i fångenskapen uppäta sina 

egna ägg. 

Ett rapsstånd inplanterades i en med jord fylld trälåda, och 
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LAMPA: BERÄTTELSE TILL LANDTBRUKSSTYRELSEN 1893. 3 

en fyrsidig glashuf sattes öfver detsamma, hvarefter en myckenhet 

rapsbaggar insläpptes under glaset. Dessa syntes ej där göra 

mycken skada, ty i många blommor bildades skidor, som läm- 

nade frön. Ett annat försök med rapsbaggar, som utkläckts i 

fångenskap, utföll helt annorlunda, ty dessa förstörde såväl blom- 

mor som fruktämnen å den planta, hvarpå de placerats. En an- 

“nan planta behandlades på liknande sätt, men förseddes ej med 

glastak, utan inflyttades tillika med sin trälåda i ett rum, där 

inga rapsbaggar kommo 1 beröring med henne. Denna fullbor- 

dade sin blomning och bar frukt, men åtskilliga blommor torkade 

utan att sätta skidor, hvilket äfven var fallet ute 1 det fria. Om 

orsaken härtill ligger i otillräcklig näring i jorden eller uteblif- 

ven befruktning, vågar jag ej afgöra; kanske den bör tillskrifvas 

båda dessa omständigheter. Emellertid blef det härigenom klart 

för mig, att, om ej alla blommor framalstra skidor, detta icke får 

tillskrifvas uteslutande rapsbaggarna, utan äfven andra orsaker. 

I följd af en nära anförvandts dödsfall måste jag resa till 

Stockholm den 25 maj, där vistelsen genom förhållanden, som 

för mig voro omöjliga att förekomma, måste utsträckas ända till 

den 17 juni. På det jag under tiden ej skull@ helt och hållet 

förlora skadedjuren ur sikte, företogs en extra resa till Gotland 

den 7 juni, där rapsfälten granskades den 8:e. Rapsbaggarna 

voro nu, efter slutad parning och äggläggning, nästan försvunna och 

syntes sedan ej till förrän sommargenerationen började framkomma. 

Fullvuxna larver funnos dock ganska ymnigt, men dessa lämnade 

snart rapsblommorna för att krypa ned i jorden och förvandlas till 

puppor. En och annan senare utvecklad larv stannade dock öf- 

ver i de få kvarvarande blommorna ända till i medio af juli. 

De kläckningsförsök, som nu gjordes, lämnade ungefärligen 

samma resultat, hvad utvecklingstiden beträffar, som förlidet år. 

De flesta äggen lades i slutet af maj, och de sista dagarna af 

juni blef en och annan fullbildad skalbagge synlig, hvadan det 

kan antagas, att 4—5 veckor äro erforderliga för en generations 

utveckling. Ute i det fria torde väderleksförhållandena likväl 

förorsaka, att något längre tid åtgår därtill, hvilket äfven var 

händelsen sistlidna sommar, då skalbaggarna allmänt visade sig 

först i början af juli. Enligt miss ORMEROD kläckes ägget efter 

fyra till 5 dagar, och detta tror jag vara det sannolikaste. ERNST 

3 



4 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

HEEGERS uppgift (se Btr. z. Naturg. d. Insecten) att äggen kläc- 

kas först efter 8—ı4 dagar måtte bero på något misstag eller 

därpå, att kall och ogynnsam väderlek inträffat under observations- 

tiden. Larverna synas behöfva omkring 14 dagar för att blifva 

fullvuxna och sedan åtgå vid pass 20 dagar innan insekten är 

färdig till fortplantning. Pupptiden antages af miss ÖRMEROD 

räcka i tre veckor, och detta härleder sig troligen däraf, att hon 

sett larven nedkrypa i jorden, och skalbaggar sedan framkomma 

efter nämnda tid. Pupptillståndet synes dock ej fortfara så länge, 

som nämnda författarinna uppgifver, ty såväl 1892 som under 

nu gångna sommar fann jag, att larven ligger omkring 10 dagar 

hopkrupen i jorden innan förvandlingen till puppa försiggår, och 

att puppan behöfver lika lång tid för sin slutliga öfvergång till 

fullbildad insekt. 5 

Miss ÖRMEROD omnämner äfven, att larven bereder åt sig en 

cell i jorden, där den blifvande puppan skall hvila ostörd, men 

detta kunde jag ej märka. Under de båda år, som mina under- 

sökningar pågått, undergingo flera af larverna förvandlingen till 

och med på själfva jordytan, hvarigenom pupporna kommo att 

ligga fritt ofvanpå densamma. 

I anseende till den ovanligt ihållande torkan blefvo förhål- 

lardena denna sommar helt annorlunda än förlidet ar, ty da 

förekom rapsbaggen i en talrik andra- eller höstgeneration på de 

rapsblommor, som senare utvecklades å sådana plantor, hvilka förut 

blifvit sköflade, äfvensom på odlad och vild senap. Nu åter 

funnos knappast sådana blommor, hvarför skalbaggarna måste 

uppsöka andra växter, för att af deras frömjöl erhålla föda. Sådana 

blommor voro Vallmo (fapaver), Gulmåra (Galum Verum), 

Maskros (Zaraxacum Officinale), Akervinda (Convolvulus Ar- 

vensis), Kungsljus (Verbascum), Gul prästkrage (Chrysanthemum 

Segetum) m. fl. Några larver kunde jag dock ej upptäcka 

i dessa blommor. En maskrosplanta insattes i en blomkruka, 

och i den sedan öfver henne placerade glashufven infördes en 

mängd rapsbaggar, hvilka snart inträngde mellan småblommorna 

för att söka föda, men blommorna förblefvo oskadade och satte frukt 

i vanlig ordning, emedan larver, som kunde hindra fruktbildningen, 

ej förekommo. Då sålunda ingen höstgeneration syntes till, skulle 

man kunna hafva giltiga skäl för det antagande, att rapsbaggen 
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LAMPA: BERÄTTELSE TILL LANDTBRUKSSTYRELSEN 1893. 5 

ett kommande år ej skall kunna uppträda i en större mängd, och 

att rapsodlingen då, i följd af en så lycklig omständighet, borde 

åter blifva lönande. Längre fram skall dock visas, att denna 

förhoppning kan blifva omintetgjord, dock hufvudsakligen af an- 

nan orsak. Det kan ju dessutom låta tänka sig, att dessa raps- 

baggar, som redan under första hälften af juli utkläcktes, skola 

kunna öfvervintra för att kommande vår åter uppträda massvis. 

Detta anser jag dock skäligen tvifvelaktigt och måste beklaga, att 

experimenter med rapsbaggar i detta afseende ej under nuvarande 

förhållanden af mig kunnat göras. Visserligen hemfördes ett an- 

senligt parti för detta ändamål, men att hålla djuren vid lif inne 

i rum och under andra förhållanden, än som i det fria existera, 

synes ej låta sig göra. De dogo nämligen snart af brist på tjän- 

lig föda och kanske emedan de i följd af för hög temperatur ej 

nog tidigt förskaffade sig vinterkvarter. Emellertid skall det blifva 

af stort intresse att erfara, om och huru denna fråga kommer att 

besvaras nästa år på Gotland. 

Då rapsen blommat, utvecklades, oaktadt rapsbaggens 

talrikhet, ett ganska stort antal skidor på hvarje planta. De rätt 

många gallblommor, som emellertid förefunnos, härrörde, som 

nämndt är, helt säkert från andra orsaker, och återfinnas troligen 

hvarje år. Med anledning af de talrika skidorna ansåg jag, lik- 

som alla andra, som granskade rapsfältet vid Skäggs, att skörden 

därstädes skulle utfalla öfver medelmåttan. Ej mindre än 150 

tunnland voro besådda med rapsfrö, mot 50 förlidet år. Raps- 

baggar visade sig äfven då, men man trodde, att de af dem, 

som öfvervintrade, icke skulle blifva nog talrika att kunna öde- 

lägga ett tre gånger så stort fält. Denna förmodan syntes som 

nämndt är vilja besannas, då man efter skidsättningen beräknade 

skörden böra kunna uppgå till omkring 100,000 kilogram frö. 

Denna beräkning visade sig snart ej hålla streck, men detta 

får dock ej skrifvas på rapsbaggens konto, utan på en eller flera 

andra skadeinsekters. 

I de halfvuxna skidorna anträffades ej sällan larven till en 

liten vifvel, men så var fallet äfven förlidet år, utan att den 

skada, den förorsakade genom att uppäta fröen, då syntes vara 

så synnerligen stor. . Nu förhöll det sig likväl helt annorlunda, 

ty allt efter som en larv tillväxte, angrep han det ena fröet efter 
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6 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

det andra, som antingen förtärdes helt och hållet eller ock ska- 

dades så, att det svartnade och öfvergick 1 förruttnelse eller tor- 

kade. I en del skidor lämnades knappast ett enda frö ı fred att 

mogna, och det var förnämligast härigenom, som skörden redu- 

cerades till blott 25,000 kilogram, en minskning, som beräknades 

på stället till 15,000 kronor. Utom denna larv visade sig nu på 

rapsen, liksom förlidet år, flera andra skadeinsekter, hvilka seder-. 

mera komma att omnämnas, emedan de hvar i sin mån bidrogo 

till att minska skörderesultatet. 

En beskrifning på rapsbaggen och dess olika utvecklings- 

stadier, till vägledning för den, som önskar lära närmare känna 

honom, torde kanske icke böra saknas i denna redogörelse. De 

å taflan framställda figurerna skola, hoppas jag, förtydliga aenna 

beskrifning tillräckligt mycket, att den bör kunna förstås af hvar 

och en. 

Den fullbildade skalbaggen. Kroppen oval, något kullrig, 

på öfversidan tätt och fint punkterad, glänsande metallgrön eller 

blåaktig, undertill svart; pannspröten med en aflång klubba i 

spetsen, täckvingarna baktill bredt rundade, utan strimmor, men 

med en fin, intryckt linea på hvarje sida af midtsömmen. Ny- 

kläckt är han gulhvit, men erhåller redan andra dagen sin slut- 

liga färg. Längd 2 mm. Fig. ı à taflan. 

A Ägget är långsträckt, trubbigt i ändarna, glatt, 

) hvitaktigt och halfgenomskinligt samt omkring ?/3 

mm. långt. Se fig. I i texten. — Enligt HEEGER 

lägges ägget ensamt ofvanpå fruktämnet ı blom- 

knoppen. 

Larven, fig. 2, är tämligen plattad, blekt grågulaktig, samt har 

6 fötter, fästa på sidorna af de tre främsta kroppsringarna. På 

första ringens öfversida finnas två större, svartbrunaktiga fläckar 

samt några mörka punkter. Fig. 3. Helt nära kroppens båda 

sidokanter löper en linea, bestående af en liten mörk punkt på 

hvarje kroppsring; vanligen finnes äfven en rad mindre och otyd- 

ligare punkter eller fläckar längs midten. Kroppsytan är ofvan 

fint och tätt punkterad, och på sidorna sitter ett litet svart 

borst på hvarje kroppsring. — Larvens rörelser äro tämligen 
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tröga och underlättas genom tvänne vårtlika utväxter på sista 

kroppsringen (analfötter). Dess utveckling sammanfaller tämligen 

noga med rapsens blomning, dock måste han emellanåt krypa 

öfver från en vissnad och skadad blomma till en yngre och ej 

fullt utbildad, för att få lämplig föda. Detta skall enligt gjorda 

iakttagelser ske vid lugn väderlek. Då han är fullvuxen, faller 

han till marken och nedkryper däri för att förvandlas till puppa. 

I ett profrör, fylldt med jord, nedkröp en larv till ett djup af 

12 cm., d. v. s. så långt han kunde komma. 

Puppan är vaxhvit med tydliga och fritt liggande pannspröt, 

ben och vingslidor; hufvudet och framkroppen nedät och framät 

böjda. Pä sidorna finnas enstaka borst, och bakkroppen är för- 

sedd med två längre sådana i spetsen. Längd nära 3 mm. Fig. 

4, profil, och 5, undersidan. — Enligt de flesta iakttagelser hvilar 

hon mer eller mindre djupt i jorden och kläckes där, hvarefter 

den utbildade insekten, sedan hans skal hårdnat, arbetar sig upp 

till ytan. Jag har dock, som nämndt är, haft flera larver i fången- 

skap, som öfvergått till puppor ofvanpå jordytan. 

Rapsbaggens uppträdande pa Gotland 1892 är icke ena- 

stående, ty man känner flera fall, då den härjat i andra län- 

der. Dessutom har man iakttagit, att han ofta åstadkommer skada 

å fröplantor af kål och rofvor i trädgårdar. En tysk entomolog, 

G. R. v. FRAUENFELD, utgaf en liten afhandling rörande rapsbag- 

gens härjningar i Böhmen och Mähren 1867, som är intagen i 

zool. bot. sällskapets i Wien förhandlingar för samma år, samt 

ytterligare en annan, behandlande samma ämne år 1870. Af den 

förstnämnda erfar man, att uppträdandet af skadedjuret började 

1861, och att en härjning inträffade äfven 1865 och då i sådan 

utsträckning, att rapsplantorna ej kommo i blomning. Skadorna 

omnämndes af landtmän, som gjort allt hvad i deras förmåga 

stått för att lindra dem, fast utan framgång. FRAUENFELD antager, 

att skadedjuren så att säga uppammas på andra växter, och att de 

enda verksamma åtgöranden mot dem, som kunna föreslås, bestå uti 

att först och främst rikta uppmärksamheten på just dessa växter, 

för att genom deras utrotande aflägsna och tillintetgöra själfva 

härden, hvarifrån rapsbaggarna utgå. Han anmärker dessutom 

7 



8 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

mycket riktigt, att man, för att erhälla en fast utgängspunkt för 

deras bekämpande, mäste icke allenast fullkomligt känna deras 

utvecklingshistoria, utan äfven andra faktorer, säsom öfriga lef- 

nadsomständigheter, naturförhällanden och yttre omgifningar etc., 

samt att studiet häraf icke bör inskränkas till själfva härjnings- 

ären, utan fast hellre bedrifvas under mellantiderna, dä härj- 

ningarna i själfva verket förberedas. Detta har dock, tyvärr, hit- 

tills nästan alldeles försummats (1867). 

Detsamma torde förhållandet vara ännu i dag i fråga om de 

flesta skadeinsekter. Det är ju vanligt, att man ej har den 

ringaste aning om deras närvaro förrän härjningen står för dörren, 

och då är det merendels för sent att afvända eller mildra den- 

samma. I synnerhet blir detta så godt som omöjligt i fråga om 

större fält eller områden. Naturen måste då vanligen bli den 

förnämsta eller enda hjälparen, i det hon utsänder härar af para- 

siter att förgöra skadedjuren och förhindra deras fortfarande mass- 

uppträdande för en längre eller kortare tid. 

Innehållet af nämnda författares senaste uppsats är för mig 

obekant, då det ej lyckats att få se densamma. För öfrigt är 

litteraturen rörande rapsbaggen såsom skadedjur tämligen torftig, 

och hvad utrotningsmedel beträffar, erfar man därom ännu mindre, 

som kan vara af praktiskt värde. I sitt arbete »Die unseren 

Kulturpflanzen schädlichen Insecten», Wien 1871, uppehåller sig 

G. KUNSTLER något litet vid detta ämne och föreslår såsom det ända- 

målsenligaste förfarande till bekämpandet af »den arga fienden», 

att infånga honom medelst håfvar af linneväf, så snart han visar 

sig i större mängd. Denna insamling bör kelst ske vid lugnt 

och varmt väder, från morgonen till middagstiden, emedan djuren 

då mer hålla till utanpå blommor och knoppar och lättare ned- 

falla i håfven. Vid blåst och kyligt väder dölja de sig mesta- 

dels mellan bladen och de inre blomdelarna, och under den heta- 

ste tiden af dagen äro de lifligare samt svärma omkring, hvari- 

genom fångsten blir mindre lönande. Häfningen bör tillgå på 

så sätt, att plantorna böjas och skakas öfver håföppningen, för 

att få så många djur som möjligt att nedfalla däri. För att i 

någon mån hindra dem från att rymma sin kos från håfven, bör 

tyget i densamma fuktas, och på dess botten läggas några blad 

eller dylikt, mellan hvilka de kunna dölja sig. Fångsten upp- 
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samlas sedermera efter hand uti säckar och dödas medelst på- 

gjutning af hett vatten. Förfarandet måste naturligtvis upprepas, 

innan rapsen kan bli befriad från skadedjuren. 

Genom ett energiskt utförande af detta utrotningsarbete 

skulle de skador, som förorsakas såväl af själfva rapsbaggarna 

som larverna, kunna ansenligt förminskas, och om det komme 

att allmännare användas, borde betydande ödeläggelser ej vidare 

kunna förekomma. Mot larverna kan det dock knappast brukas 

med någon större framgång, då dessa vistas mestadels inne uti 

knopparna, där de hålla sig fast och äro allt för väl skyddade. 

Genom rapsstubbens nedplöjning i god tid, anser KÜNSTLER att 

äfven många skadedjur kunna förgöras. 

Hvad det först nämnda utrotningsmedlet angår, kan jag för 

min del ej annat än förorda detsamma för de fall, då det är 

användbart; ty genom insamling och dödande af så många skade: 

djur som möjligt, innan de fått tid att lägga ägg, måste skadan 

för tillfället mildras; och afkomman blifva mindre talrik — detta 

kan väl af ingen bestridas. Öfverallt, där kål och rofvor upp- 

dragas till frö, eller raps odlas i mindre skala, borde utrotnings- 

medlet blifva verksamt och följaktligen aldrig äsidosättas, da det 

kan vara af behofvet påkalladt. I fråga om fält af större vidd, 

flera tunnland t. ex., torde det dock näppeligen - kunna an- 

vändas. 

Öfverstrilning med vatten, hvari blandats kejsargrönt eller 

andra arsenikhaltiga ämnen, skulle möjligen visa sig både billi- 

gare och verksammare, emedan såväl skalbaggar som larver däri- 

genom kanske dödades. Något försök med detta, i många fall 

förträffliga utrotningsmedel, har dock ej blifvit gjort ifråga om 

rapsbaggarna, och förr än detta skett, kan man naturligtvis ej 

med säkerhet döma om dess verkningar på själfva djuren, ej hel- 

ler om det skulle kunna vara till hinders för rapsblommornas 

fruktsättning. 

Hvad KÖNSTLER åsyftar med nedplöjning af stubben, torde 

väl knappast gå i fulibordan, emedan hvarken larver eller puppor 

äro tillfinnandes i jorden kort efter sedan rapsen blifvit skördad. 

Ett radikalmedel ligger dock nära till hands, nämligen att afslå 

rapsen, då den är starkt angripen, och innan larverna äro full- 

vuxna, samt nedplöja honom tillika med skadedjuren, hvilka här- 
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igenom skulle omkomma. Lämpligaste tiden härför torde infalla 

i början af juni. 

Rapsodlarna inom Vestkinde socken på Gotland fattade en 

öfverenskommelse, sedan det visat sig, att rapsbaggarna fått öfver- 

hand, att för ett eller ett par år alldeles upphöra med rappsfrö- 

sådd, på det att skadedjuren under tiden skulle gå under i brist 

på tillräcklig föda. Om detta ändamål skall kunna uppnås, torde 

dock ännu ett villkor böra uppfyllas, nämligen det, att från den 

odlade jorden bortskaffas sådana korsblommiga växter, såsom 

åkerkål, senap etc., på hvilka rapsbaggarna äfven uppehålla sig, 

på det att de ej må komma i tillfälle att på dessa växter fort- 

planta sig för att åter uppträda 1 mängd, då rapsodling ånyo 

ifrågakommer. 

Rapsbaggen, liksom de flesta eller troligen alla af våra för- 

nämsta skadeinsekter, saknar dess bättre icke naturliga fiender, 

som ifrigt arbeta på hans undergång. Hvilka dessa fiender äro, 

tycks man förut ej haft reda på; och det blef därför särdeles 

intressant för mig att erhålla en parasitstekelart, hvilken otvifvel- 

aktigt bör kunna räknas såsom en af dem. Redan under som- 

maren 1892 erhölls i ett profrör, där larver och puppor af raps- 

baggen förvarades i jord, en Braconidhona, men med anledning 

af detta enda exemplar vågade jag ej uttala någon slutsats. 

I- år, 1893, framkommo dock ytterligare ett par, hane och 

hona, af samma djurart och under enahanda omständigheter som 

förra gången. I saknad af nödig specialkännedom samt lämplig 

litteratur rörande just den grupp af de små parasitsteklar, hvar- 

till mina exemplar hörde, sändes det intressanta fyndet till adjunk- 

ten C. G. THOMSON i Lund för granskning. Snart erhölls från 

honom ett välvilligt svar, hvaraf framgick, att artens namn är 

Diospilus Fuscipes Wesm., tillhörande underafdelningen Diospi- 

Zidae bland de talrika Braconidernas grupp. Da de i profröret 

förvarade rapsbaggelarverna togos från blommorna, märktes inga 

parasiter, hvarför det är antagligt, att de sistnämnda lefvat inuti 

sina värdar. De fullbildade parasiterna utkläcktes den 24 och 

26 juli. 

Några andra utrotningsmedel än dem, som här ofvan blifvit 

omnämnda eller föreslagna, kunna tyvärr ännu ej framhållas, utan 

måste denna angelägenhet öfverlämnas åt framtiden, då en 
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större erfarenhet rörande orsakerna till rapsbaggens massuppträ- 

dande hunnit förvärfvas. 

Såväl den nyss gångna som den föregående sommaren gjor- 

des den sorgliga erfarenheten, att det icke allenast är rapsbag- 

gen, som angriper och för någon tid kan göra odling af raps 

från ekonomisk synpunkt sedt omöjlig. Bland de skadeinsekter, 

hvilka 1893 visade sig, var utan gensägelse den, som träffades 

i rapsskidorna aldra farligast. Efter. dess larvers uppfödande 

kunde nu konstateras, att den tillhörde en redan i föregående 

årsberättelse omnämnd skalbagge, nämligen: 

Blygrå rapsvifveln (Ceutorhynchus Assimilis PAYK.). 

År 1892 lyckades det mig ej att få puppor efter dess larver, 

emedan alla, som för ändamålet tillvaratogos, förstördes af parasiter. 

I följd af dessa parasiters ymnighet kunde man då antaga, att 

skadedjuren borde komma att uppträda i ett ringa antal det följande 

året, men detta blef tyvärr ej händelsen; ty vid undersökning af 

de något försigkomna skidorna märktes åter samma slags larver, 

hvilka öfvergingo från det ena fröet till det andra, samt fort- 

satte sitt förstörelseverk, ända tilis de festa frön blifvit för- 

störda. Snart sagdt hvarje skida hade en sådan innebyggare, och 

skörden reducerades följaktligen till omkring en fjärdedel af hvad 

man väntat. Äfven nu fanns godt om parasiter, men dessa kunde 

ej uträtta mycket till skadans förminskande för tillfället. 

Denna vifvels uppträdande såsom skadedjur var visserli- 

gen ingen nyhet, då flera författare redan omnämnt detsamma. 

Likväl synes det, som om man hittills fästat allt för ringa vikt 

därvid, då berättelser om större härjningar genom densamma icke 

förekomma i litteraturen. Att sådana dock emellanåt ägt rum, 

samt framgent komma att inträffa, där raps odlas, är otvifvelak- 

tigt, fast man vanligen ej märker skadan förr än efter tröskningen 

och då har svårt för att rätt förklara dess orsak. 

Det första utförligare meddelande jag sett angående detta 

skadedjurs angrepp på raps återfinnes i franska entomologiska 

sällskapets annaler för år 1857 uti en uppsats af A. LABOULBENE 

rörande såväl denna som ett par andra skadeinsekter på nämnda 

växt. Han synes dock hafva misstagit sig om arten och förblan- 
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dat den med den närstående, blävingade rapsvifveln (C. Sul- 

cicollis GYLL.); ty han säger, att den förra lefver i plantornas 

rötter och stjälkar. Ett annat misstag begår han äfven, då han 

omnämner en grön fjärillarv, som äfven angriper fruktämnena, 

och tror denna tillhöra den utanpå blad och andra mjukare delar 

lefvande kålmalen (Plutella Cruciferarum ZELL.) som orätt namn- 

gifves såsom 77rea Xylostella Lın.). I samma tidskrift för 1865 

omnämner Ofverste GOUREAU, att han fann vifvellarven uti skidor pa 

en kålsort samt lade några sådana på jord under glas, hvarefter 

framkommo fullbildade insekter den 24 juni samt den 3 juli. 

Sedermera omnämnes insekten af KÖNSTLER, KALTENBACH, FRA- 

UENFELD m. fl., men affärdas vanligen med några få rader. Den 

sistnämndes uppgift, att larven äfven träffas i gallknölar på äker- 

senap (Sinapis Arvensis) torde behöfva ytterligare bekräftelse. 

Larvernas härjningstid kan vara ganska långvarig, emedan 

de ej utkläckas samtidigt, utan under en tid af kanske öfver en 

månad. Annu den 26 juli funnos nämligen många larver kvar 1 

skidorna, ja, till och med i slutet af augusti anträffades såväl 

sådana som fullbildade skalbaggar bland det nyss uttröskade 

rapsfröet. Någon andra eller höstgeneration tror jag dock ej 1 

allmänhet kommer till stånd, då i augusti infångade skalbaggar 

ännu voro vid lif i slutet af december, fastän de hållits fångna 

i trångt kärl inne i rum. 

För att få tillfälle att på närmare håll studera denna vifvels 

förvandlingar, uttogs en hop larver ur rapsskidorna och lades 

på jord i en glasburk. De kröpo snart ned i jorden och efter 

en kort tid undersöktes denna, på det att jag skulle få se, om de 

hade förpuppat sig. Till en början märktes hvarken larver eller 

puppor, men slutligen -varseblef jag små jordklumpar, och vid 

öppnandet af en sådan, anträffades däri en puppa. Larven hade 

följaktligen förfärdigat åt sig en liten cell eller håla med fasta 

väggar, som bibehöll sin form, äfven då den omgifvande luckra 

jorden rubbades ur sitt läge. 

Den 5 juli sågs den första, nyutkläckta skalbaggen prome- 

nera omkring i kärlet och den 12:e ytterligare två, hvarefter allt 

flera blefvo synliga. Hur Jang en individs utvecklingstid är, kan 

jag dock nu ej säga, då det är mycket svårt att göra observa- 

tioner på djur, som äro förborgade i jorden. Man rubbar dem 
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där ej gärna, då afsikten med deras uppfödande är att få full- 

bildade insekter för att kunna bestämma arten. CURTIS uppgif- 

ver, att puppstadiet räcker i tre veckor. 

Ägget har det ännu ej lyckats mig att få se. Det lägges. 

antagligen på fruktämnet redan i blomman eller och senare på 

eller uti de späda skidorna. 

Larven är fotlös, utan hår, blekt gulhvit, skrynklig på tvären 

genom de talrika, upphöjda muskelpartierna. 

Hufvudet brunaktigt, käkarna försedda med en & 

hvass tand nära spetsen. Längd 4 mm. Fig. 2 1 : 

texten, Fig. 8 à taflan ar ej fullt korrekt och ae = 

e tillhör möjligen någon annan art. Fullvuxen 

gnager han ett hal pa skidans vägg, utkryper Fig. >. Larv af Blygrä 
rapsvifveln (Ceutorhyn- 
chus Assimilis PAYK.): 
a, larven; b, hufvudet; 
c, detsamma frän sidan; 
d, en käke; e, kokong. 

därigenom och faller till jorden. Här nedkry- 

per han till ett djup af några centimeter samt 

bildar omkring sig en hylsa af jordpartiklar, 

hvari förvandlingen till puppa sedermera äger rum. Fig. 2 e. 

Puppan har samma färg som larven och i det närmaste den 

blifvande skalbaggens form. Extremiteter och vingslidor äro fritt 

liggande utanpå kroppen. Längd knappast 3 mm. Fig. 9 à 

taflan. 

Skalbaggen är oval, svartaktig, ofvan tätt besatt med små 

grågulaktiga fjäll. På undersidan äro fjällen mer hvitaktiga. 

Hufvudet är i spetsen utdraget till ett långt, smalt, något krökt 

och glänsande näbb eller snyte (rostrum), och då detta är inböjdt 

mot bröstet, blifva ögonen nästan dolda genom ryggsköldens ut- 

stående framkant. Ryggskölden är framtill insnörd, punkterad, 

och har en tämligen djup, bred och långsgående ränna i midten 

samt en liten skarpkantad knöl på hvarje sida. Täckvingarna 

äro tydligt strimmiga efter längden, och låren sakna tand på 

undersidan. Fig. 7 å taflan. 

Äfven den fullbildade insekten eller skalbaggen gör skada 

på raps och andra korsblommiga växter, i det han borrar sitt 

långa snyte in i de späda skidorna och söndergnager dem delvis, 

hvarigenom fruktsättningen hindras. 

Några andra utrotningsmedel mot detta skadedjur än håfning 

samt upphörande med rapsodling för någon tid äro ännu ej kända. 

Larverna synas emellertid lyckligtvis vara mycket besvärade af 
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parasiter, se fig. 19 å taflan, som framställer en sådan stekellarv 

(till venster) och dess puppa (till höger). Alla parasiter, jag an- 

träffade i skidorna, tillhörde Pteromalinerna och lefde ej inuti 

sina värdar (skalbaggelarverna) utan angreno dessa utifrån, sida 

vid sida. I följd af puppornas olikhet kunde man redan på för- 

hand se, att här förekommo minst tre olika arter Pteromaliner. 

En var grönaktigt hvit, en annan mer gulhvit och 

hade rödaktiga ögon; den tredje, något större, hade 

en mörkare, grönaktigt grå grundfärg; hufvudet, ving- 

slidorna, två något snedt stående fläckar på fram- 

ryggen samt bakkroppsringarna vid basen mörkbruna. 

Fig. 3. Ptero- Längd 2 mm. Fig. 3 i texten. Pupporna började 

malinpuppa.  öfvergä till fullbildade steklar den 25 juli. Dessa 

voro merendels metallglänsande. Äfven bland det nytröskade 

rapsfröet syntes rätt många Pteromaliner. Huruvida dessa para- 

siters larver kunna själfva praktisera sig ut ur skidorna för att 

sedan i jorden undergå sin förvandling, eller om denna sker inom 

skidan, kunde jag ej nu med säkerhet afgöra. Blott en enda 

gång fann jag en sådan puppa i en rapsskida, men denna hade 

vuxit på ett i kruka inplanteradt stånd, hvars skidor kanske for- 

tare än vanligt tillhårdnat. Mina öfriga puppor härledde sig 

eljest från larver, som flyttats från skidorna till ett glasrör, för 

att där undergå sin förvandling till steklar. L. KIRCHNER upp- 

gifver i sin katalog öfver Europas steklar, att d:r REINHARD fått 

en Braconid, Diospilus Oleraceus Hat.., utkläckt fran gallknölar 

efter. Ceutorhynchus Assimilis, men denna uppgift synes mig 

bero på något misstag. 

Uti rapsskidorna anträffades dessutom ännu ett par skade- 

insekter, nämligen larverna till två gallmyggor, den ena af dem 

var sannolikt Cecidomyia Brassice WINN., hvilken äfven omnäm- 

nes i min förra årsberättelse, och hvars förvandlingar jag ej kom 

i tillfälle att iakttaga. Den lefver i kolonier inom skidorna och 

lärer undergå sina sista förvandlingar i jorden. ' Skadan, den för- 

orsakar, synes ej vara betydande hos oss. 

Rapsplantans stjälk och rot äro ej heller förskonade från 

skadeinsekter. Tvärtom synas de vara tillhåll för ett ännu större 

antal arter, än hvad fallet är med blommor och skidor. Om 

nedre delen af stjälken och den öfre af roten på en angripen 
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planta klyfvas, så befinnas dessa urhålkade, och innerväggarna 

hafva svartnat samt äro orenade af exkrementer. Vanligen är 

det ej en enda insektart, som förorsakat detta, utan flera. I tom- 

rummet varsnar man flera hvitaktiga larver, af hvilka en del här- 

röra från skalbaggar, andra från flugor. Längre fram på som- 

maren märkas utanpå sålunda skadade plantor runda hål, hvilka 

hafva tjänat till utgång för sådana larver, som redan lämnat sin 

förra vistelseort och begifvit sig till marken för att öfvergå till 

puppor. 

Vanligen kan en planta, oaktadt hon är sålunda angripen, 

fortfara att växa, sätta skidor och lämna mogna frön, hvarigenom 

rapsodlarens förlust blir mindre märkbar; men så är dock ej alltid 

fallet. Detta hade jag tillfälle att iakttaga detta år i slutet af 

juni å ett mindre rapsfält, beläget på en myr, ej långt ifrån 

Vestkinde kyrka å Gotland. Här hade många plantor gått ut 

under vintern, och af de kvarvarande voro de flesta förkrympta, 

buskiga och gulnade samt saknade friska skidor. Skadan var 

genast i ögonen fallande, och grödan totalt förstörd, hvilket här 

ej kunde så mycket tillskrifvas rapsbaggarna, utan väsentligen de 

i stjälkar och rötter huserande larverna af andra insekter. Med 

anledning häraf måste jag litet utförligare omnämna äfven dessa 

och därvid börja med den allmännaste arten, nämligen: 

Blåvingade Rapsstjälkvifveln (Ceutorhynchus Sulcicollis 
Payk. = Cyanipennis GERM., GYLL.) 

Dess namn har först af äldre och i följd däraf sedan äfven 

af yngre författare blifvit ombytt och förväxladt, hvilket åstad- 

kommit en ej ringa osäkerhet rörande dess lefnadssätt och upp- 

trädande som skadedjur. På grund häraf har man ibland trott 

sig se larven i skidorna, men vanligast i knöllika utväxter (gall- 

knölar) på rötterna af senap, kål, rofvor m. fl. Jag fann likväl 

förliden sommar talrika larver i stjälkar och öfre delen af roten 

på rapsplantor, utan att några sådana runda utväxter förekommo, 

som man ser afbildade i afhandlingar om denna insektart. Senare 

på sommaren voro dock dylika gallknölar allmänna å den gröfre 

delen af roten på senap (Sinapis Arvensis), och flera tillvara- 

togos samt medfördes till Stockholm; men de möglade och för- - 

stördes, utan att lämna några skalbaggar. Enligt miss ÖRMEROD 

och andra förf. skola dessa gallknölar uppstå genom larven till 
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Ceutorhynchus Sulcicollis GYLLENH., och detta namn sammanfaller 

enligt THOMSON med det äldre C. Pleurostigma MarsH. Detta för- 

klarar antagligen hvarför den rätta Su/cicollis PAYK. ibland blifvit 

ansedd såsom upphofvet till dessa egendomliga utväxter. Är 

denna min förmodan riktig, fås i den sistnämnda ytterligare en art 

att lägga till de många förut kända skadeinsekterna på kålväx- 

terna. 

De af mig insamlade larverna lades på jord, där de nedkröpo 

och undergingo förvandlingen till puppor på enahanda sätt, som 

blifvit omnämndt for C. Assimilis. Den 10 juli utkläcktes den 

er första skalbaggen, och kläckningen fortfor sedan 

| SI dagligen ända till den 28:e. I slutet af augusti 

ES anträffades lefvande skalbaggar bland det efter 

AS EN (( ‘tréskningen erhållna rapsfröet, och jag har all 

e D anledning antaga, att arten Ofvervintrar på samma 

Hore A sat som den föregående, och att honan först föl- 

Here jande vår lägger äggen CHINESE utanpå rapsplan- 

ae tan, eller ose au ett medelst det länga 

snytet borradt hål inuti densamma. 

Ägget lyckades det mig ej att få se. 

Larven liknar den föregåendes, men hufvudet är mer gul- 

aktigt, och blott den högra käken är försedd med en tand nära 

spetsen. Fig. 5 a 1 texten visar dess utseende. 

Puppan liknar föregåendes både till färg och 

utseende, men har i yttersta ändan af bakkroppen 

ett par sma, nästan klolika utskott. Fig. 6 i 

texten. 

Den fullbildade skalbaggen. Liknar före- 

gående (fig. 7 å taflan) till form och storlek, men 

Ö är ofvan svart, nästan glatt, täckvingarna glänsande 

Fig. 6. Puppan. blå eller grönaktiga, baklåren hafva på undersidan 

en liten obetydlig tand. 

Oaktadt jag ej kom i tillfälle att följa utvecklingen, ej heller 

träffade skalbaggen på rapsen, vill jag dock ånyo för fullständig- 

hetens skull beröra den vifvel, som förut förväxlats med den före- 

gående och ansetts skada raps, kål rofvor m, fl., nämligen: 

Kålgallvifveln (Ceutorhynchus Pleurostigma MARSH.) 

Jag har redan omnämnt, att det sannolikt är denna art, 
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som de flesta författare, CURTIS undantagen, kallat C. Sulcicollis 

efter ScHONH. och GYLL. Den torde kunna fa ofvanstaende 

svenska namn därför, att larven utanpå rotstocken | 

af kålarter bildar mer eller mindre rundade knölar 

(gallknölar), hvilka, sedan han därifrån aflägsnat sig 

för att nedkrypa i jorden och förvandlas till puppa, 

äro försedda med ett litet rundt utgångshål på ena 

-sidan. Se närstäende fig. 7. Fig. ıo à taflan är 

antingen en ofullständigt utbildad gallknöl, eller ock 

härrör den från nägon annan art. Larven skall, 

liksom föregäendes, i jorden bilda en liten oval 

kokong af jordpartiklar och i denna Ofverga till Fig. 7. Senaps- 
rot med gall- 

puppa. knölar. 

Larvens utvecklingstid tycks ej sammanfalla med föregäende 

arters, ty såväl GUERIN som NORDLINGER och KALTENBACH saga, 

att han ôfvervintrar i gallknölarna och först följande var i mars 

och april lämnar dem för att gå i puppa. På eftersommaren, i 

augusti, framkommer den fullbildade vifveln. Jag fann gallknö- 

lar på senap redan i slutet af augusti. 

Den skada larven åstadkommer torde i allmänhet vara min- 

dre betydande, alldenstund roten bör kunna upptaga tillräckligt 

med näring åt plantan, oaktadt någon del däraf blir förbrukad 

af gallknölarna. 

Några speciella utrotningsmedel, andra än sådana, som afse, 

att genom lämplig öfvergödning bereda plantorna en större mot- 

ståndskraft, förekomma just icke hos utländska författare. Miss 

ÖRMEROD tillräder dock (i fråga om kål), att så fort som möjligt 

ge de skadade kålstockarna åt svinen eller uppbränna dem; 

ty om de på vanligt sätt nedplöjas, undergå larverna sin förvand- 

ling i jorden, och skalbaggarna uppkrypa vid lämplig tid. Man 

kan äfven låta kålstockarna brinna tillsammans med spillningen 

i gödselhögen. Om plantor utsättas, måste alla sådana, som äro 

behäftade med gallknölar vid rot eller stjälk, afskiljas och uppbrän- 

nas eller på annat sätt förstöras tillika med sina innebyggare. Djup- 

gräfning samt omväxling med olika odlingsväxter rekommenderas, 

äfvensom Ööfvergödning med väl luftad gaskalk, vanlig kalk eller sot. 

HAIMHOFER erhöll en parasit ur gallknölarna, nämligen Dr- 

ospilus Oleraceus Mar. = Taphaeus Conformis WESM.. 
Entomol. Tidskr. Arg. 15, H. x (1894). 17 Ny 
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Under mina kläcknings- och uppfödningsförsök erhölls ännu 

en art af ifrågavarande, artrika vifvelsläkte, nämligen: 

Fyrtandade rapsvifveln (Ceutorhynchus Quadridens Panz. 

= Poraginis GYLL.) 

Dä jag först efter utkläckningen, som inträffade den 28 juli, 

kunde skilja arten från de öfriga, blefvo larven och puppan ej 

särskildt observerade, hvarför några iakttagelser rörande för- 

vandlingarna ej blefvo gjorda. Larverna togos under enahanda 

förhållanden som blävingade rapsstjälkvifvelns, hvarför dess lef- 

nadssätt kan antagas vara åtminstone i det närmaste enahanda 

som den sistnämndas. Då blott tre exemplar utkläcktes bland 

ett stort antal af den blävingade arten, synes det, som om den 

vore mycket sällsyntare än denna. KALTENBACH säger, att ifråga- 

varande skalbagge allt som oftast träffas på grönsaks-, rättiks- 

och kålplantor, men känner ej till dess förvandlingsstadier. 

GOREAU uppgifver, att larven lefver i roten på vild senap och 

stundom uppstiger till rothalsen, utan att dock bilda gallknölar. 

Om nämnda författare har rätt, skulle förvandlingen till puppa 

äga rum inuti roten, i där kvarvarande larvexkrementer, och 

skalbaggen utkläckas i början af juni. 

Den fullbildade skalbaggen liknar mycket förutnämnda arter, 

men har kroppens öfversida tätt betäckt med korta svarta borst- 

hår, täckvingarna dessutom försedda med tämligen tätt sittande, 

ljusare hårfjäll, samt bakom månskölden (skutellen) en liten aflång 

gulgrå fläck. Alla låren hafva på undersidan en liten tand, som 

dock på de främre är otydlig. Skenbenens (tibiernas) spets samt 

tarserna (fötterna) lergula. Täckvingarna baktill mer utprägladt 

korniga än hos föregående. 

Jag öfvergår nu från viflarna till andra, af mig observerade 

skalbaggar, som skada raps och öfriga kålarter, men förbigår 

de vanliga jordlopporna (Haltica & Phyllotreta), då dessa ej 

varit föremål för undersökningar. 

Rapsjordloppan (Psylliodes Chrysocephala Lin.) 
År 1892 fann jag ofta ihåliga, svartnade gångar uti äldre 

rapsstjälkar och misstänkte redan då, att dessa härrörde från 

insekter, bland andra larver till nyssnämnda skalbagge. Det var 

dock då för sent på sommaren att finna larver eller puppor, 

men detta lyckades i år. Att iakttaga larvgångarna och deras 
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förgreningar blef dock ogörligt, då äfven larver af flera andra 

insekter, såväl skalbaggar som flugor, däri hade sitt tillhåll. 

Larven observerades första gången uti juni i rapsstjälkar från 

det fält nära Vestkinde kyrka, som redan blifvit omnämndt. De 

få exemplar, jag erhöll, skildes vid första påseendet från sina 

kamrater, vifvellarverna, genom de sex bröstfötterna, den smalare 

kroppen samt de mycket lifligare rörelserna. De lades på jord 

inuti urkålkade bitar af rapsstjälkar, och höllo sig kvar där 

tills bostaden möglade eller torkade, hvarefter de nedkröpo i 

jorden. 

Enligt utländska författare lefver skalbaggen på korsblommor, 

såsom kål, rättika, rofvor, raps etc., under maj månad och äter 

af deras blomdelar. PERRIS säger, att äggen läggas i bladvecken 

invid stjälken, samt att larven efter sin utkläckning intränger i 

bladskaftet och därifrån till och med in uti stjälken, där den 

bildar ett galleri af gångar. Han såg fullvuxna larver redan i 

medio af mars, hvilket nästan synes häntyda på, att de öfver- 

vintrat. Under förra hälften af maj voro skalbaggarna fullbildade. 

Larverna skola lämna sin uppehållsort i plantan under natten för 

att genast nedkrypa i jorden. Miss ORMEROD fann larvgängarna 

den 18 mars i skotten och rotknölarna af hvita rofvor, hvilka 

just höllo på att gå i blom. Dessa gångar befunno sig vanligen 

i midten af roten (rofvan) och fortgingo uppåt i bladskaften, men 

kunde äfven inskränka sig till de sistnämnda. Någon gång hade 

de sitt säte i rofvan helt nära dess yta, utan att stå i någon 

förbindelse med bladskaften, och 1 detta fall hade äggen antag- 

ligen icke afsatts i bladvecken. Se fig. 8 f. Öfvergängen till 
puppstadiet ägde rum omkring den 21 maj, straxt under jordytan, 

men ej inom någon hylsa eller kokong, och skalbaggar fram- 

kommo i början af juni. 

Denna rätt långa utvecklingstid vill ej rätt väl öfverens- 

stämma med KÜNSTLERS påstående, att insekten har 2 till 3 

generationer årligen. Hur förhållandet kan vara i vårt land 

angående denna sak är ännu omöjligt att afgöra, då kännedomen 

om denna insektarts lefnadssätt ännu, så vidt jag vet, inskränker 

sig till endast den sommargeneration, som jag nyligen observerat. 

Hvad denna beträffar kan anföras, att jag ännu den 20 juni 

anträffade nästan fullvuxna larver, som då ej lämnat sin bostad; 
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i början af juli (den 7:e) hade de öfvergått till puppor, och den 

19 i samma månad utkläcktes den första skalbaggen. Vid min 

afresa från Gotland den 26 augusti voro rapsjordlopporna myc- 

ket talrika bland det urtröskade rapsfröet och hade följaktligen 

vistats bland rapsen äfven sedan den blifvit afskuren. Någon 

efterträdande generation kan ej gärna hinna genomgå sina för- 

vandlingar under den återstående tiden af året, utan sannolikt 

måste antingen den fullbildade insekten eller ock dess larver öfver- 

vintra. Af ofvanstäende kan man dock inse under hvilka olika 

tider insekter kunna uppträda uti klimat, som ej äro mer skilda, 

än hvad förhåliandet är mellan mellersta Europa och Skandina- 

viska halfön. ; 

Enligt miss ÖRMEROD skadades rofvorna 1878 å ett större 

område i England så betydligt, att af 13 plantor blott en enda 

var oberörd af ifrågavarande larver. Ibland anträffades ända till 

4 stycken sådana inom en enda planta. Den 28 maj hade alla 

larver lämnat rofplantorna. 

Ägget har det ej lyckats mig att få se, hvarken i naturen 

eller afbildadt hos författare. 

Larven, fig. 8 a, förstorad, är tämligen smal, gulaktigt 

hvit, hufvudet, första och sista kroppsringarna mörkare. Utom 

de 6 bröstfötterna finnes 

ett slags utsträckbar fot 

på undersidan af sista 

kroppsringen, och den 

sistnämnda är dessutom 

försedd med två små, 

krökta taggar i spetsen, 

fig. 8 d. De öfriga rin- 
Fig. 8. a, larv, först.; b, densamma, nat. storlek ; garna hafva ofvantill täm- 

c, fot; d, sista kroppsringen ; e, puppa; 

AE NS ligen regelbundna tvärveck 

samt ett par korta hår på hvardera sidan. Första kroppsringens 

öfversida har längs midten, helt nära hvarandra, två af små bruna 

punkter bestående linier, som bilda ett par nästan triangelformiga 

figurer; på hvar och en af sidorna löpa ytterligare två krökta 

linier, af hvilka de inre (mellersta) äro vinkelformigt brutna. 

Sista kroppsringen är försedd med fyra längslinier, af hvilka två 

och två bakåt sammanlöpa. 
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Puppan, fig. 8 e, har i det närmaste samma färg som lar- 

ven och är aflångt oval, glest borsthårig, extremiteter och ving- 

slidor fria, tryckta intill kroppen. Sista kroppsringen har 1 spet- 

sen två något krökta, divergerande och spetsiga bihang. Längd 

3 mm. 

Skalbaggen, fig. 11 å taflan, är aflångt oval, svart, ofvan 

blåglänsande, benen och pannspröten vid basen gulbruna, bak- 

-låren mycket tjocka, glänsande svarta. Ryggen tätt och fint 

punkterad, täckvingarna försedda med längsgående rader af in- 

tryckta punkter; bakfötterna (tarserna) ej fästade i spetsen af sken- 

benen, utan något ofvanför densamma. Med tillhjälp af de starka 

bakbenen har djuret förmågan att göra långa hopp. 

Hvad utrotningsmedel beträffar, synes man ej känna andra 

än de vanliga, närnligen insamling af skalbaggarna medelst håf, 

då de hålla till på blad och blommor, aflägsnande och förstöring 

af angripna plantor, tillika med de inneboende larverna, innan 

dessa blifvit fullvuxna etc. På ett fält, där raps eller andra kål- 

slag äro starkt angripna af skadeinsekter, borde aldrig, som hit- 

tills varit fallet, plantorna få stå kvar en längre tid, utan så fort 

ske kan i grund förstöras, innan larverna lämnat dem. 

Af flugor, som angripa kålarter och rotfrukter, anträffades 

endast två arter på rapsen. Den ena af dem var den så kallade 

rädis- eller 

Rättikflugan (Arzcia (Anthomyia) Floralis FALL.) 
Vid den undersökning af torfmylla å en jordbit i närheten 

af rapsfälten, där gotlandssenap växte förlidet är, som jag företog 

mig den 20 maj 1893, påträffades bland annat några tunnlika 

flugpuppor, hvilka hemfördes och lades i jord uti en glasburk. 

I medio af juni framkommo flugor, som tillhörde det särdeles 

artrika släktet Arzcza (ZETT.). Då manga af arterna äro mycket 

lika hvarandra, och det torde vara nästan omöjligt att bestämma 

dem, utan tillgång på typer, så sändes mina sålunda erhållna 

exemplar, tillika med några andra, hvars larver lefde i rapsstjäl- 

kar, till konservator C. RotH i Lund för att jämföras med dem 

i ZETTERSTEDTS samling. Denne, alltid välvillig och tillmötes- 

gående, återlämnade snart flugorna, de förstnämnda etiketterade 

såsom varande Arzcıa Florals (FALL.) ZETT. A. E. HOLMGREN 

införde i »Entomologisk Tidskrift> för 1880, sid. 189 en värde- 
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full uppsats om rättikflugan, och den där lämnade beskrifningen 

passar fullkomligt in på mina från myrjorden härstammande 

exemplar. Äfven hans beskrifning på larven passar för den af 

mig i rapsstjälkar anträffade, fig. 9 a. Däremot lämnar den af 

WEYENBERGH i »Tijdschrift voor Entomologie» 1872, pl. 8, fram- 

ställda figuren, som det tycks, mycket att önska, ty där äro de 

två bakersta taggarna på sista bukringen dubbla, d. v. s. två 

och två hopväxta vid basen — ett förhållande som visserligen 

äger rum hos en och annan fluglarv, men sannolikt ej hos den 

ifrågavarande. De båda författarne hafva således helt visst haft 

att göra med larven till två olika flugarter — ett nytt bevis för, 

att stor osäkerhet råder rörande de tidigare stadierna för en del, 

ja, kanske de flesta af våra flugor. Huruvida den af mig här 

nedan framställda figuren tillhör denna eller följande art, kan 

tyvärr ej heller jag nu säkert afgöra, då olyckan ville, att af 

mina i rapsstjälkar erhållna larver, två flugarter uppkommo. 

Medan dessa larver lefva och oupphörligt ändra läge samt fram- 

ställa kroppsdelarna i olika belysning och form, är det nästan 

omöjligt att af dem framställa en trogen afbildning eller säkert 

från hvarandra skilja sådana former, som hafva stor likhet sins- 

emellan. 

Så vidt jag kan se, måste ett exemplar af dem, jag erhöll 

den 28 juli från larver i rapsstjälkar, äfven tillhöra A. Zoralis, 

och det är ju ej omöjligt, att jag kom 

att afbilda just en larv tillhörande 

denna art, fast de öfriga voro afkom- 

lingar af den efterföljande. Otroligt 

är det visserligen icke, att larverra 

till två närstående arter kunna till det 

mesta likna hvarandra, och därför har 

jag tänkt mig böra lämna figurer, då 
Fig. 9. Aricia Floralis FALL. eller weis Lee ao ee dessa möjligen kunna blifva af någon 
sista kroppsringen ofvantill; c, and- nytta vid framtida forskningar 
rörsmynning a första kroppsringen; > 
d, puppa, förstorad; e, undersidan af ä : = Bao HOLMGREN säger: Med all sanno 

könsdelar. likhet Ofvervintrar rättikflugan såsom 

puppa. Af ofvanstäende se vi, att detta är verkliga förhällandet. 

Han tror äfven, att honan lägger äggen pä rotknuten afrättikan, och 

att de nykläckta larverna äta sig in i de köttiga delarna. Frän 
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de bildade larvgångarna utsipprar en stinkande vätska, hvarvid 

snart svampbildning och röta inställa sig, och rättikan blir odug- 

lig till människoföda. Att larven kan göra stor skada i träd- 

gårdar på rättikor och rädisor är väl bekant, men den måste 

kunna lefva äfven i andra korsblommiga växters rötter, eftersom 

flugan skall vara funnen öfver hela Sverige. Att den lefver äfven 

på raps och antagligen gotlandssenap (Sznapıs nigra) tror jag 

- fullt och fast, eftersom jag funnit puppor i den jord, där sådan 

senap året förut vuxit, men förmodligen kunna äfven vanlig åker- 

senap och åkerkål vara dess näringsplantor. 

Nämnde författare, som var en ganska skicklig flugkännare, 

antager, att ifrågavarande fluga har två generationer årligen, och 

detta kan nog vara sannolikt, ehuru direkta bevis ej föreligga. 

Frågan om antalet generationer är tyvärr outredd rörande de 

flesta flugarter, då nästan alla uppgifter härom äro stödda på 

blotta antaganden. Någon reda härutinnan torde knappast någon- 

sin komma till stånd, såvida ej ändamålsenliga försöksstationer 

upprättas, där det kan bli en möjlighet att uppföda generation 

efter generation. Alla puppor kläckas ej samtidigt, ej heller lägga 

honorna äggen vid samma tid eller så snart som man vanligen 

antager, ty det kan mången gång dröja öfver en månad, innan 

en individ hinner afbörda sig dem. Detta kan jag intyga genom 

egen erfarenhet, eftersom jag flera gånger sett det med egna 

ögon. 

De öfriga flugexemplaren, som erhöllos från larver i raps- 

stjälkar, skola enligt konservator Rots utsago tillhöra 

Aricia (Anthomyia) Villipes Zur. 

Han tror denna vara blott en varietet af foregaende, hvilket 

jag ej kan bestrida såsom icke varande specialist. Dock synes 

mig de bakåt hopstaende ögonen hos hanen tala häremot, da 

föregående art har dem val skilda. Larverna lefde tillsammans 

med larver af blåvingade rapsbaggen, och en af dem, som till- 

varatogs den 20 juni, hade förvandlats till puppa den 28:e och 

lämnade en fluga den 11 juli. 

Ännu några skadedjur på raps och andra kålartade växter 

kunde visserligen utförligare omnämnas, såsom t. ex. rapsstekeln 

(Athaha Spinarum Fas.) m. fl, men dessa hafva, så vidt jag 

vet, ännu ej förorsakat några anmärkningsvärda förluster i vårt 
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land och icke heller varit föremål för undersökningar under året. 

Jag kan dock ej alldeles förbigå med tystnad den malfjäril, som 

under åren 1891 och 92 väckte stor uppståndelse i England och 

Skottland genom svåra härjningar på kål, rofvor, broccoli, krasse 

m. fl, nämligen: 

Kälmalen (Plutella Cruciferarum ZELL.) 

Fig. 12—13 à taflan. I Sverige förekommer denna lilla 

fjäril årligen mer eller mindre allmän, men någon härjning af 

larven har aldrig afhörts, åtminstone ej mig veterligt. Under 

förliden sommar var den mindre allmän på rapsen än året förut. 

I juli månad 1891 ägde en svar härjning rum i England, isyn- 

nerhet på kusterna af Yorkshire och i Skottland samt i Norfolk 

m. fl. Följande år märkte man fienden tidigare eller redan i 

slutet af maj och början af juni, medan fjärilarna svärmade om- 

kring för att para sig och lägga ägg. Förvandlingen till puppor 

försiggick sista dagarna af juni å sådana lokaler, där fjärilarna 

tidigast visat sig, å andra ända till en månad senare. Härjningen 

var 1892 mer utbredd och än våldsammare än det föregående året. 

Förnämsta eller kanske det enda skyddsmedlet ansåg man 

vara Ökandet af växtkraften hos plantorna under tiden för an- 

greppet. 

Gammaflyet (Plusia Gamma Lin.) 

Denna nattfjärıl förekom 1892 i sådan ymnighet på Gotland, 

att på mindre jordstycken härjning ägde rum åtminstone å ett 

par gårdar. År 1893 syntes den knappast till, och detta var 

så mycket märkvärdigare, som högst få parasiter påträffades 

sista gången den uppträdde. Hvad orsaken till detta plötsliga 

försvinnande kunnat vara är svårt att utfundera, såvida den ej 

får tillskrifvas bakterier eller mögelsvampar på de späda larverna 

af 1893 års generation. 

Under vistelsen på Gotland kom jag äfven i tillfälle att 
något sysselsätta mig med följande insekt, nämligen: 

Krusbärssägstekeln eller »krusbärsmasken» (Nematus 
Ribesii STEPH.). 

Då larven ofta förväxlas med en fjärillarv, som äfven lefver 
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på krusbärsbuskar, torde en beskrifning på ifråga varande växt- 

stekelart och dess utvecklingsstadier böra här bifogas. 

Ägget är mycket långsträckt, trubbigt i ändarna, glatt, hvit- 

aktigt och halft genomskinligt, äldre mer gulaktigt samt 1 mm. 

långt. 

Larven har 10 par fötter och är blekt grågrön eller blå- 

aktig, något ljusare på undersidan; hufvudet, bröstfötterna, en 

flick på öfversidan af sista kroppsringen, samt vanligen tre på 

tvären löpande rader af upphöjda punkter glänsande svarta; 

ofvanför hvar och en af bröstfötterna en större, hårbärande, 

svart fläck, och öfver bukfötterna tre mindre dylika på hvarje 

kroppsring; första, främre delen af andra samt elfte kroppsringen 

äfvensom analfötterna gula; sista kroppsringen är försedd med 

två spetsiga, svarta och bakåt riktade taggar. De svarta punk- 

terna bära korta, lika färgade borst. Efter sista hudömsningen, 

kort innan larven begifver sig till jorden, försvinna de svarta 

punkterna, och färgen öfvergår till en ljus och liflig blågrönaktig. 

De gula delarna behålla fortfarande denna färg. 

Hanen har hufvudet, ryggen, bröstet och de båda innersta 

lederna på spröten glänsande svarta; munnen, benen och en fläck 

framför vingroten rödgula. Bakkroppen rödgul, dess leder vid 

basen svarta. Längd 6 mm. 

Honan rödgul, hufvudet, med undantag af munnen, tre 

större, upphöjda fläckar på ryggen, två mindre bakom skutellen 

samt en fläck invid halsen glänsande svarta; spröten, bakersta 

skenbenen i spetsen och baktarserna (fötterna) grå- eller mörk- 

bruna. Längd 7 mm, 

Innan förvandlingen till puppa försiggår, inspinna sig lar- 

verna uti täta och hinnartade kokonger, hvilka hafva en mörk- 

brun färg, då de befinna sig i jordytan, men äro ljusare, nästan 

gulgrå, om de blifvit fästade ofvan jord, på blad eller dylikt. 

Enligt miss ÖRMEROD skola larverna nedkrypa i jorden 2 till 

3 engelska tum. Alla mina inspunno sig dock i eller helt nära 

jordytan. 

Förliden sommar uppträdde sådana larver talrikt på Gotland 

och angrepo i trädgårdar och täppor den ena krusbärsbusken 

efter den andra, så att dessa i långa rader stodo helt och hållet 

aflöfvade. Efter dylika angrepp förblifva buskarna länge kala, 
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och bären vissna samt blifva odugliga eller affalla, och först 

fram mot hösten utskjuter ett och annat blad i spetsen af kvis- 

tarna. Äfven vinbärsblad angripas. 
De första dagarna i juli inträffade larvernas sista hudombyte 

och de lämnade därpå snart buskarna samt begäfvo sig till jor- 

den för att i sinom tid undergå förvandling till puppor. Den 

16 i samma månad visade sig en fullbildad stekel i den ask, 

där kokonger förvarades. Denna var en hane. Den 19 syntes 

en hona i hans sällskap. Den 28 utkom ännu ett par och den 

1 aug. ytterligare ett. Det sistnämnda paret insläpptes i en glas- 

bur, som stod på jord, hvari en frisk krusbärskvist blifvit ned- 

satt. Någon kopulation märkte jag ej, men den 5:e syntes à de 

tre nedersta bladen 38 stycken ägg, som voro fastsatta på under- 

sidan längs nerverna. Den 4 var hanen död, troligen af brist 

på föda. Några korn strösocker ströddes då på bladen och för- 

tärdes begärligt af honan, som syntes blifva lifligare efter hvarje 

måltid; men någon vidare äggläggning ägde ej rum och den 6 

augusti var äfven hon död. Ur äggen lyckades det mig ej att 

erhålla några larver, ty alla torkade bort, ej heller syntes några 

sådana, lika litet som steklar, ute 1 det fria pa krusbärsbuskarna. 

Den andra generationen torde i allmänhet ej vara af någon be- 

tydelse, ty skadan den skulle förorsaka, ifall den kommer till 

utveckling, blir troligen så godt som ingen. Men en del larver 

förvandlas ej samma år, utan skola öfvervintra i kokongerna till 

kommande vår, då de förvandlas till puppor, hvilka sedan 

snart öfvergå till steklar, och det är kanske egentligen dessa, 

som genom sin afkomma ibland göra betydlig skada. En ko- 

kong öppnades denna vinter och innehöll en död, fullbildad 

stekel. 

Vid Skäggs angrepos större delen af de många krusbärs- 

buskarna af larverna, och det såg nästan ut som om man ej 

skulle komma att skörda ett enda moget bär, oaktadt tillgången 

på kart var ganska riklig. Herr LARSSON och jag ville därför 

försöka, om man ej medelst kejsar- eller parisergrönt skulle kunna 

sätta en gräns för skadedjurens framfart. Till den ändan till- 

sattes i en assuransspruta ett gram kejsargrönt till hvarje liter 

vatten, hvilket allt omrördes noga och sprutades öfver de an- 

gripna buskarna. Samtidigt afbröts en sålunda förgiftad kvist, 
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äfven som en annan, som doppats i vätskan, och båda sattes i 

en blomkruka. Efter vid pass två timmar voro alla därpå be- 

fintliga larver döda. På de förgiftade buskarna i trädgården 

voro äfven efter en till två dagars försopp alla larver döda och 

hade antingen fallit till marken eller voro hängande i bladkan- 

terna samt stadda i upplösningstillstånd. Medlet är visserligen 

mycket billigt, ty 12 gram kejsargrönt kosta blott 4 öre och 

-detta räcker till besprutning af 4-—5 bärbuskar; men det kan 

dock hafva ganska stora olägenheter med sig, emedan det såsom 

starkt arsenikhaltigt är mycket giftigt och följaktligen kan vara 

farligt att använda på bär och andra ätbara frukter. En tid efter 

medlets användande undersökte jag bären från de besprutade 

buskarna med loup och fann ännu ett och annat litet korn af 

den gröna färgen kvarsittande på deras yta. Som väderleken 

under hela tiden varit torr, hade ej heller något af färgstoftet 

kunnat afsköljas genom regn. Om medlet användes i god tid, 

medan blott enstaka kvistar äro angripna af larver, och innan 

bären hunnit växa till, och dess spridande öfver bladen sker 

medelst en mjuk borste e. d., så att oangripna kvistar ej komma 

i beröring med giftet, torde faran bli högst ringa eller ingen, 

synnerligast om de förgiftade bären afplockas och nedgräfvas. 

Man kan dock med stor fördel använda äfven ofarliga ut- 

rotningsmedel mot detta skadedjur, såsom t. ex. att bortföra det 

öfre jordlagret under förut angripna buskar, hvari larver eller 

puppor dölja sig, samt nedgräfva detta och ditföra annan jord i 

stället. 

Bland andra medel rekommenderas af författare, att blanda 

kalk med jorden under buskarna, eller utströ luftad gaskalk på 

ytan, begjutning med starkt gödselvatten etc. Medan larverna 

ännu äro små, sitta de tillsammans kolonivis om 20—30 indi- 

vider på ett och samma blad, och man kan då lätt förstöra 

dem, om de jämte bladet aflägsnas och dödas, Efter någon tid 

sprida de sig omkring öfverallt, och blir det då svårare att upp- 

samla dem. Att utströ kalkstoft öfver bladen har äfven före- 

slagits, och detta pröfvades äfven på Skäggs, men gjorde föga 

verkan. Miss ORMEROD omnämner såsom ett godt medel, att med 

tillhjälp af en peppardosa utströ pulveriseradt svafvel öfver 

larverna. 
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Ett annat medel, som är af utmärkt verkan, fastän det kan 

vara något besvärligt att använda, består uti att breda ut tygstycken 

under buskarna och sedan skaka kvistarna däröfver eller lindrigt 

slå dem med en käpp, då larverna nedfalla på tyget, hvarefter 

de tömmas uti kärl med vatten. Detta försöktes äfven vid Skäggs 

med mycket godt resultat. 

Enligt Cosra har larven följande parasiter: Zryphon Armil- 

latarius Grav., Pigostolus Sticticus Hau. och Degeeria Flavi- 

cans G. 

Sedan rapsen blifvit tröskad, och då intet rapsfrö kom att 

sås 1 trakten under eftersommaren, återstod för mig föga att denna 

gång vidare iakttaga eller undersöka, hvarför återresan från Got- 

land anträddes den 26 augusti. 

Af andra skadeinsekter, som under året utgjort föremål för 

undersökningar eller skriftväxling, må följands anföras: 

Sädesknäpparen (Agriotes Lineatus TiN.). 

Om denna skadeinsekt hafva visserligen blott få underrättel- 

ser 1 år ingått, men detta hindrar ej, att den som vanligt gjort 

mer eller mindre förfång å lösare jord, synnerligast i norra Bohus- 

län och Vermland, där man mer än annanstädes lärer vara besvä- 

rad af densamma. Landtmannaföreningar därstädes hafva på 

grund häraf anhållit om råd och upplysningar rörande sädesknäp- 

paren, helst genom föredrag vid deras sammankomster, men då 

sådant ej kunde ske under sommaren, emedan jag var upptagen 

på annat håll, författades en uppsats i ämnet, hvilken i två exemp- 

lar aflämnades och innehöll det hufvudsakligaste, af hvad man 

hittills iakttagit angående skadedjurets lefnadsförhällanden m. m. 

Omfattande undersökningar rörande knäpparelarvers förmåga 

att motstå giftiga eller för dem motbjudande ämnen äro på sista 

tiden gjorda vid en af Förenta Staternas i Nordamerika entomo- 

logiska försöksstationer, nämligen Ithaka i staten New-York. 

Berättelsen härom återfinnes i Bulletin 33 från Cornell University 

för november 1891 och är författad af J. W. Comstock och 

M. V. SLINGERLAND. Denna uppsats är af den märkliga beskaf- 

fenhet, att jag ej bör underlåta att här något utförligare omnämna 

densamma. 
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Uti flera ändamålsenligt konstruerade burar eller terrarier 

infördes ett visst antal knäpparelarver, och för jämförelses skull 

användes alltid två terrarier vid hvarje försök, det ena försedt 

med utrotningsmedel, det andra utan sådana. Efter en viss tid 

undersöktes jorden i terrarierna, och om de däri befintliga lar- 

verna voro vid lif, infördes de åter, sedan jord, plantor och ut- 

rotningsmedel förnyats. Försöken voro afsedda att pröfva de 

-medel, som man rekommenderat, dels för utt skydda själfva ut- 

sädet, dels för dödandet eller bortdrifvandet af larverna. 

För att skydda utsädet och den späda grodden mot 

angrepp, användes inblandning med parisergrönt och svafvel eller 

tjära, samt betning i lösningar af salt, vitriol, klorkalk eller stryk- 

nin, äfvensom behandling med fotogenolja eller terpentin. Alla 

dessa medel visade sig medföra föga eller ingen nytta, ty om 

ock någon gång de desinficierade kornen fingo gro i fred, an- 

grepo dock samma larver lika behandlade korn vid ett nytt för- 

sök, utan att däraf dö eller taga skada. De tillfällen, då kornen 

vanligen gingo fria från angrepp, inträffade sent på hösten, hvar- 

för det är antagligt, att larverna då redan slutat upp med att 

äta och intagit sina vinterkvarter. 

För att utröna om larverna skulle omkomma af svält, ifall 

de någon längre tid måste vistas i sådan jord, där deras natur- 

liga födoämnen saknas, infördes flera exemplar i terrarier, hvari 

jorden befriats från all vegetation; men de flesta af dem uthär- 

dade där i tio månader, och en och annan öfvergick slutligen i 

puppa. Häraf vill det se ut, som om frånvaron af ogräs i trä- 

dan knappast skulle verka hämmande för knäpparelarvernas ut- 

veckling, ännu mindre förorsaka deras död. 

I särskilda kärl inplanterades sådana växter, som man dit- 

tills antagit vara motbjudande eller till och med dödande för 

larverna, såsom bohvete, senap och raps. Dessa växter syntes 

dock icke synnerligen genera dem, ty några larver lefde i åtta 

månaders tid eller ännu längre tillsammans med bohvetet, samt 

angrepo till och med plantorna. Nästan samma utgång fingo 

försöken med senap och raps. 

Sådana giftiga ämnen som petroleum, antingen ren eller i 

form af emulsion, och kolsvafla blandades med jorden i ytan, 

men det förstnämnda gjorde ingen synbar verkan. Kolsvaflan 
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däremot visade sig nog verksam, men häraf fordrades så stor 

mängd, att medlet blefve alldeles för dyrt att användas i stort. 

Af artificiella gödningsämnen, som ansetts fördrifva knäppare- 

larverna, försöktes salt, kainit, muriat af pottaska, kalk och gas- 

kalk, men resultaten blefvo ej heller då sådana, att dessa ämnen 

kunna i vanliga fall betraktas såsom utrotningsmedel. Bland för- 

söksdjuren dogo visserligen rätt många, de flesta af svampsjuk- 

dom, men andra försvunno spårlöst såväl i de terrarier, där ut- 

rotningsmedel begagnats, som i de andra. Någon förklaring på 

den sistnämnda omständigheten synes man ej kunna lämna. 

Männe i brist på kännedom därom, att larverna i fångenskapen 

uppäta hvarandra? 

De nu omnämnda undersökningarna försiggingo under två års 

tid och hafva, som man ser, kullkastat alla förut rådande åsikter 

och föreställningar rörande skyddsmedel mot sädesknäpparelar- 

vernas härjningar. Försöken hafva likväl därför ej varit allde- 

les ofruktbara, emedan de i första rummet visat en del utrot- 

ningsmedels olämplighet, då det ej medför någon ekonomisk 

vinst att på dem använda arbete och tid. En annan för- 

del hafva de dessutom haft med sig, nämligen den, att man 

medan de pågingo fick tillfälle att djupare blicka in i skadedju- 

rens lefnadssätt under en viktig och föga känd period af deras 

förvandlingstid. Detta gäller dock egentligen blott om den : 

Nordamerika förekommande sädes- eller som han där kallas hvete- 

knäpparen (Agriotes Mancus Say), en art, som hvad lefnadssät- 

tet beträffar 6fverensstimmer med var A. /ineatus L. och hvars 

larv tycks fullkomligt likna den sistnämndas. Om samma utrot- 

ningsmedel äro användbara mot båda arterna, eller om dessa 

tillbringa höst och vinter på ett och samma sätt, härom kan man 

dock helt naturligt ej med säkerhet yttra sig, förrän enahanda 

‚ undersökningar ägt rum äfven hos oss. Dylika kunna dock tyvärr 

ej gärna utföras, 1 anseende till den långa tid och de apparater 

de erfordra, så länge en försöksstation saknas. 

Som nämndt är, kom man under försöken med utrotnings- 

medel mot den amerikanska sädesknäpparen att lära känna gån- 

gen af hans utveckling i de stadier, som förut blifvit föga 

uppmärksammade, nämligen pupptillståndet samt närmaste tiden 

därefter. Man fann, att den fullvuxna larven) nedgar djupare i 
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jorden i juli månad för att där bilda en cell eller håla, hvari 

den blifvande puppan kan hvila skyddad från den omgifvande 

jordens påtryckning, då hon under sin omkring tre veckor långa 

tillvaro är mycket mjuk och ömtålig. Detta var visserligen ingen 

ny upptäckt, men som en sådan får man väl räkna den iaktta- 

gelsen, att den på eftersommaren utkläckta knäpparen, i likhet 

med t. ex. ollonborren, kvarblifver i sin håla öfver vintern för 

att först följande vår lämna densamma, äfvensom att han snart 

dör ifall han då störes eller aflägsnas från sin tillflyktsort, medan 

kroppens skalbetäckning ännu är mjuk. Det skalliknande om- 

höljet, som hos de flesta andra skalbaggar ganska snart får sin 

tillbörliga fasthet, förblifver hos hveteknäpparen ovanligt länge 

mjukt och ömtåligt. Alla de puppor eller knäppare, som i ter- 

rariet rubbades ur sitt läge och ej af egen drift lämnade det- 

samma, dogo nämligen snart; men då den omgifvande jorden 

förblef orörd från midsommar till april eller maj följande vår, 

framkommo därur fullt utvecklade och fortplantningsdugliga 

individer. 

Då det är antagligt, att i det närmaste samma förhållanden 

äro för handen i åkerjorden som i terrariet, borde man från 

ofvannämnda erfarenhetsrön kunna draga den slutsatsen, att en 

grundlig harfning och plöjning så tidigt på hösten som möjligt, 

hälst strax efter skördens inbergning, skulle blifva ett verksamt 

medel till detta skadedjurs förminskning i antal. Detta gäller 

dock egentligen blott, då larven är fullvuxen, ty yngre individer 

kunna nog öfverlefva och motstå den tidiga höstplöjningen; men 

hvarje år finnas fuilvuxna larver i jorden, hvarför, om arbetet 

kan upprepas år efter år, den ena generationen efter den andra 

skulle gå sin undergång till mötes. Här är ju egentligen blott 

fråga om den jord, som ofta är utsatt för sädesknäpparens härj- 

ningar, och någon extra åtgärd måste naturligtvis vidtagas, om 

man skall kunna vänta att slutligen bli honom kvitt. De mång- 

åriga vallarna må ej rekommenderas för sådan jord, ty uti dessa 

få knäpparelarverna husera allt för länge utan att störas. Larv- 

härjningar ägde, som vi veta, visserligen rum långt innan man 

hade ett begrepp om artificiella vallar, och då åkern bearbetades 

med redskapen hvarje år; men detta torde lätt kunna förklaras 

därigenom, att höstplöjning då sällan eller aldrig förekom, åtmin- 
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stone på träda, och att, där den möjligen ägde rum, arbetet före- 

togs först sent på hösten samt utan föregången luckring med 

harf eller annat redskap. Om det emellertid skulle visa sig, att 

nu omordade luckring och plöjning komme att medföra den där- 

med åsyftade nyttan, så vore ett viktigt steg taget på den prak- 

tiska entomologiens område, hvaraf vårt jordbruk kunde draga 

den största fördel. 

Utom ofvannämnda utrotningsmetod har man i Nordamerika 

äfven uppfunnit en annan, likaledes värd att försökas, och som 

består däruti, att man utlägger en hand full färsk klöfver här 

och där på marken, där knäppare eller deras larver äro till fin- 

nandes. Klöfvern utgör ett begärligt födoämne för dem, och de 

uppsöka ifrigt densamma, hvarvid de kunna med lätthet insamlas 

och dödas. Man kan äfven förgifta dessa lockbeten med kejsar- 

grönt upplöst i vatten (minst en gram till en liter), då skade- 

djuren dö efter förtärandet däraf. Husdjuren böra naturligtvis ej 

få tillträde till ett fält, där dessa lockbeten äro utlagda. Att 

larverna tycka om färsk klöfver har jag själf sett, ty ett par 

exemplar, som förvarats i jord i en bleckburk ett helt år och 

därunder haft en rå potatis till föda, uppkommo genast från bur- 

kens botten till jordytan, då några klöfverblad blifvit ditlagda. 

Det vore särdeles ünskvärdt, om personer, hvars åker besväras 

af knäpparelarver, ville pröfva här omnämnda medel och sedan 

offentliggöra sin erfarenhet. För min del kunde jag i år ej komma 

i tillfälle därtill, emedan material saknades, där jag vistades under 

sommarens lopp. 

Senapsbaggen (Phaedon Cochleariae FABR.) 

Som man torde minnas, uppträdde denna glansbagge på 

rofvor och gjorde stor skada i Nerike under aren 1891—92. 

År 1893 har jag visserligen ej hört något om honom, men vill 

det oaktadt här anföra några uppgifter från England, som nyligen 

varit synliga i tidskriften »Entomologist» (1892). Skadedjuret 

lär där hafva varit kändt som sådant på odlad senap redan för 

femtio år sedan, men det skall på senare åren hafva allt 

mer och mer förökats. Plantor af g—12 eng. tums höjd kunna 

ibland vara alldeles öfverfyllda af skalbaggar. En M:r ENOCK 
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tog sig för det mödosamma arbetet att räkna deras ägg på en 

senapspianta och fann från 150 till 700 dylika på ett enda blad 

samt ända till 9,234 på hela plantan. Det dröjde heller icke 

_ länge, innan de ur dessa ägg komna larverna skelletterade hvart- 

enda blad. M:r E. föreslår som skyddsmedel, att medelst håfvar 

infånga skalbaggarna, ett sätt, som praktiserats i Tyskland, och 

hvarigenom man där lyckats rädda grödan. 7 

Fläckiga sköldbaggen (Cassida Nebulosa Tin.) 

I slutet af juni märktes på molla (Chenopodium), som växte 

i en drifbänk vid Skäggs, genomskinliga fläc- 

kar eller häl och vid närmare päseende be- 

fanns, att dessa blifvit gjorda af larver af 

ett högst besynnerligt utseende. De voro 

platta, gröna och hade på båda sidor af 

kroppsringarna ett taggigt utskott samt 1 

spetsen på sista ringen två längre dylika, 

hvilka vanligen höllos krökta framåt öfver 

ryggen och voro belamrade med delar af det 
Fig. 10. a, larv, förstorad; 

äldre, från kroppen afstrukna larvskinnet, se % et utskott; c, larv i 

fig. 10 c. De uppehöllo sig på undersidan ET en 
af bladen och hade nästan samma färg som denna. 

I medio af juni förvandlades larverna till puppor, som liknade 

dem till form och färg, men framkroppens form närmade sig 

mer den blifvande skalbaggens. Sidoutskotten funnos ännu kvar, 

men voro bredare och plattare än hos larven. Den 16 utkläck- 

tes en fullbildad insekt och den 21 ytterligare två. Nagra lar- 

ver dogo, torkade och blefvo mörkbruna samt innehöllo många 

parasiter, små svarta chalcidider med gula ben, som utkläcktes 

den 20 juli. GUÉRIN omnämner dessa redan 1846, och Bazin 

hade funnit casszda-larverna. 

Dessa lefva icke endast af molla, utan äfvan på bladen af 

runkelrofvor och rödbetor, samt komma kanske en gång äfven de 

att uppträda som verkliga skadedjur. 

Skinnarbaggen (Phosphuga Atrata L.) 

I »Akerns vanligaste skadeinsekter» upptager A. E. Horn- 

GREN denna skalbagge förnämligast med anledning däraf, att den 

1 utlandet någon gång gjort skada på hvitbetor, hvars blad lar- 

ven uppäter, då den förekommer i sådan myckenhet, att dess 

Entomol. Tidskr. Årg. 15, H. 1 (1894). 2 22 
3) 2 



34 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

egentliga föda ej förefinnes 1 tillräcklig mängd. Denna utgöres 

1 vanliga fall af animaliska ämnen, isynnerhet maskar. Till sist 

säger nämnde författare: »Hos oss har man dock, så vidt vi veta, 

1 detta hänseende ingen erfarenhet, men då hvitbetor numera på 

vissa orter för sockerfabrikationen i ganska stor skala börjat 

odlas, torde det vara skäl uti att ägna någon uppmärksamhet åt 

denna skadeinsekt.» 

Om detta gif akt ansetts öfverflödigt eller fallit i glömska 

vore ej underligt, då det skrefs för tjugu år sedan, och efter den 

tiden intet anmärkningsvärdt blifvit hos oss offentliggjordt rörande 

nyssnämnda sak. Man hade ju härigenom god anledning hoppas, 

att framdeles äfven få gå fri från denna insekts härjningar. Att 

en dylik förhoppning dock ej var välgrundad, därpå hafva vi 

under sist förflutna sommar fått ett allt för tydligt bevis. 

Under vistelsen på Gotland erhöll jag nämligen den 4 juli 

genom landtbruksinspektören en flaska innehållande spritlagda 

larver af ifrågavarande skalbaggeart samt underrättelse om, att 

dylika totalt uppätit hvitbetsplantorna på egendomen Östad i 

Elfsborgs län. Mer detaljerade upplysningar rörande denna 

härjning begärdes, då sådana voro af stort intresse, men hafva 

ej erhållits. I förra ärsberättelsen, se »Ent. Tidskr.» och »Upp- 

satser i praktisk entomologi» för 1892, omnämnes skinnarbaggen 

äfven, fast det ej då var bekant, att han hos oss förorsakat någon 

märkbar skada. 

Päronspinnarestekeln (Lyda Pyri SCHRANK.) 
Denna stekel synes i allmänhet vara sällsynt i Sverige, men 

har i år uppträdt vid Timmergata nära Stafsjö i Södermanland 

på ett sätt, som nogsamt visar, att den kan betraktas som ett 

verkligt skadedjur. Den enda gång, jag förut sett någon koloni 

af dess larver, var för ett par år sedan vid Gustafsfält i Färlöfs 

socken af Kristianstads län. | 

Genom herr kapten CARL MAGNELL erhölls den 13 sistlidna 

juni ett parti larver, och han säger i den medföljande skrifvelsen, 

att från ett par päronträd aflägsnats ej mindre än 30 kvistar, på 

hvilka befunno sig lika många larvkolonier, omspunna med sina 

spindelväfsartade höljen. De larver jag erhöll voro efter den 

långa resan föga lifliga, men kryade snart till sig, sedan deras 

väfnad fästats vid en frisk päronträdskvist, som satts i ett glas 
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med vatten under en glashuf. Redan påföljande dag hade de 

förfärdigat en ny väfnad, från hvilken de angrepo de närsittande 

bladen i kanterna. Under ätandet hvilade de med kroppen i 

nätet och vidrörde bladen blott med käkarna. Deras rörelser i 

nätet, hvilket de ej frivilligt lämnade, skedde genom kroppens 

böjning uppåt i bågar, och för att komma från ett blad till ett 

annat spunno de först trådar ı olika riktningar mellan båda. 

Då de voro fullvuxna, hvilket inträffade omkring den 28 juli, 

blefvo de oroliga, släppte sig ned från nätet till marken och 

sökte krypa bort. Rörelserna voro nu ledigare än förut, och de 

exemplar, som lyckades praktisera sig ut ur sitt fängelse, kröpo 

omkring på golfvet med tämlig färdighet. Den 31 juli voro alla 

fullvuxna, då många exemplar infördes i en bleckburk, fylld med 

jord, hvaruti de snart nedkröpo. 

Larven. Hufvudet och en tresidig fläck på hvarje sida af 

första kroppsringen samt två punkter på undersidan glänsande 

svarta; spröten äfven svarta, utåt afsmalnande, hvar och en af 

de sex lederna i spetsen gulaktig, den 7:de mycket liten, enfär- 

gad; ı:a leden: kort, tjockast, 2:a längst, 3:e något kortare, 4:e 

föga mer än hälften så lång som denna, 5:e lika lång som 3:e, 

och 6:e kortare; käkarna snedt tvärhuggna, urbuktade i kanten. 

Kroppen rödaktigt ockragul, med två breda, blekare längslinier samt 

en smal sådan på undersidan, ringarna i sidorna försedda med 

ett hudveck; mellersta och sista kroppsringarna mörkare, grå- 

grönaktiga. Fötterna 6, belägna på bröstet, svaga, fyrledade, 

ändleden smal och spetsig. Sista kroppsringen något plattad, 

klufven på tvären, ôfverdelen med en fördjupning på hvarje 

sida och en mindre sådan i midten, i hvilken sitter en liten 

brun, något krökt tagg; undra delen har två fördjupningar samt 

på hvarje sida ett spetsigt bihang, bestående af tre leder, af 

hvilka den innersta är dubbelt så lång som de båda öfriga 

tillhopa. 

Larverna ligga nu i jord för att öfvervintra och voro vid 

lif samt inneslutna i en håla med glatta väggar i slutet af de- 

cember, men-det är högst osäkert, om de här i Stockholm inom 

hus skola kunna lefva öfver vintern och genomgå sina återstående 

båda förvandlingar. 

En svart sag- eller växtstekel (Blennocampa Nigrita F.) 
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visade sig i stor myckenhet på Dalarö i början af juni och ska- 

dade bladen på askar. 

Granplanteringarna å det så kallade Påskberget vid Varberg 

hafva enligt Göteborgstidningars utsago varit i hög grad angripna 

af en insekt, antagligen en barrlus och antingen Chermes Abie- 

tis Lin. (Coccineus Ravzes.) eller Viridis RATZEB. - Såsom van- 

ligen sker ı dylika fall, hade red. af Göteborgsposten förfrägat 

sig härom hos en sakkunnig (?) eller kanske rättare »klok» per- 

son och fått det besked, att skadedjuret vore en »bladlusart» 

(Chermes Abietis) eller ock en »myggart» (Cecidomyia Pint). 

Att det omöjligen kunde vara en gallmygga (Ceczdomyza), bör 

lätt kunna. inses, t. o. m. af en icke sakkunnig, om man vill 

göra sig besvär att rådfråga HOLMGRENS »De för träd och buskar 

nyttiga och skadliga insekterna» eller hvilken annan uppslagsbok 

som helst, som behandlar detta ämne. 

I Södermanland lära löfträden härjats af fjärillarver, en sak 

som. nu för tiden icke just är ovanlig. Man får hoppas, att 

skadan inskränker sig till en ringa minskning 1 vedmassans tillväxt. 

Om dylika härjningar skulle ofta återkomma på samma ställe, 

är dock fara värdt, att större skador komma att uppstå. 

Från Kilanda (Elfängen) erhölls prof på timotejstrån, hvarpå 

axet och ôfversta delen voro hvitnade och torra, föranledt af 

något skadedjur, som angriper plantan ofvanför sista leden 

och förorsakar att strået här liksom öfvergår ı förruttnelse, hvari- 

genom växtsafterna hindras att uppkomma till axet. Ungefärligen 

halfva antalet timotejstrån voro sålunda skadade på nämnda 

ställe. För flera år sedan hade äfven jag tillfälle att flera år å 

rad observera dylika härjningar ute 1 Stockholms skärgård, men 

kunde då ej ertappa skadedjuret. Dylika »hvitax» äro troligen 

ej sällsynta kanske nästan öfverallt, där äldre vallar med timotej 

förekomma. 

D:r F. TRYBOM, som i flera år sysslat med de små insekter, 

hvilka fått namnet bläsfotingar (//rzps), tror sig hafva kommit 

under fund med, att en art af släktet Aptenothrips är orsaken 

till förenämnda skador. 

Från Norges landtbruksentomolog, hr V. M. SCHÖYEN, har 

till mig lämnats den oroande underrättelsen, att den i utlandet myc- 

ket fruktade Hessiska gallmyggan (Cecidomyia Destructor Sav., 
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på tyska Hessenfliege) redan för ett par år sedan visat sig inom 

en del af vårt grannland, nämligen i Ringerige, där '/ı af grö- 

dan då förstördes. Hos oss är den, så vidt man vet, ännu ej an- 

träffad, men det torde följaktligen vara blott en tidsfråga, när 

den äfven i Sverige skall inkomma och få fast fot. I England 

lär det vara blott omkring sju år sedan denna gallmygga först 

blef känd. Det vore ej ur vägen, om jordbrukare inom de olika 

-landskapen riktade en allvarlig uppmärksamhet på denna sak, 

och sökte få reda på, om skadedjuret någonstädes har innästlat 

sig, en uppgift, som det ej vore särdeles kinkigt att lösa. Dess 

små, fotlösa och hvitaktiga larver lefva på korn, hvete, m. fl. 

stråsädesslag, mellan bladslidan och stjälken, strax ofvanför en af 

lederna, vanligen den andra i ordningen nedifrån, och utsuger där 

saften på en fläck af stjälken, hvarigenom denna på detta ställe 

så försvagas, att den böjer sig och bildar ett skarpt knä. Ett 

starkt angripet fält får härigenom nästan samma utseende, som 

om kreaturen skulle vandrat däröfver. Larverna kvarstanna i 

strået, förvandlas där till små, aflånga och bruna puppor, hvilka 

medfölja halmen under tröskningen och således ej hafva sin plats 

i jorden liksom hvetemyggans m. fl. närbesläktade arters larver. 

Larven skall äfven lefva 1 sädesbrodden på hösten liksom fallet 

är med slökornflugans (Oscinis Fret L.). 

Ett annat meddelande af nämnde entomolog var af mer 

lugnande beskaffenhet. Han underrättar nämligen om, att han 

med god framgång användt utrotningsmedlet »Antinonnin» (se 

»Uppsatser 1 praktisk entomologi», 3, sid. 19, 1893) mot tall- 

stekel-{Zophyrus-)larver. Om det utspäddes till 800 gånger sin 

ursprungliga volym, visade sig medlet ändock verksamt. 

Äfven detta är har jag blifvit anmodad att lämna utlätande 

i en rättstvist. En köpman i Mariestad hade nämligen fätt sig 

tillsindt ett parti torrfisk från Bergen genom en handelsfirma i 

Göteborg, men vid dettas ankomst till destinationsorten den 12 

november befanns, att större delen af varan var skadad af »mott». 

Dä köparen nekade betala fisken, urskuldade sig som vanligt 

säljaren därmed, att den blifvit skadad efter framkomsten genom 

förvaring i otjänligt rum. Detta kunde dock, enligt mitt förme- 

nande, omöjligen vara fallet, dä fiskpartiet mottagits under den 

kalla ärstiden och förvarats i ett nyrepareradt kallrum. Dessutom 
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befanns, vid undersökning af ett till mig afsändt prof, att skadan 

åstadkommits af fluglarver, hvilka ej kunna utvecklas under novem- 

berkylan, utan måste hafva uppstått och förorsakat skadan redan 

på afsändningsorten i Norge. Rester efter dylika funnos ännu 

kvar uti fiskprofvet. Mariestads rådsturätt frikände emottagaren 

från betalningsskyldighet, men hurudant utslaget blifvit i högre 

instans känner jag ej. 

Blott en undersökning af hveteax, för att utröna 1 hur stor 

mängd hvetemyggan uppträdt, ägde rum vid Skäggs. Å ettlitet 

försöksfält växte några olika varieteter af hvete och befanns, att 

af den, sort, som mognade tidigast, voro 19,13 % af kornen för- 

störda, men af en annan, senare mogen, blott 3,75 procent. Den 

på stället vanliga sorten, som växte på ett närbeläget större 

fält, innehöll 10,75 procent skadade eller förstörda korn. 

Rese- och arbetsdagar hafva uppgått till 85, däraf 83 för 

Gotland och 2 för Östanå i Upland. 

Skrifvelserna rörande skadeinsekter och undersökningar af 

insända skadade plantor hafva ej varit så talrika som de båda 

nästföregående åren, nämligen endast 66. Detta får dock ej 

tillskrifvas ett svalnande intresse från allmänhetens sida, utan 

den ovanligt torra sommaren, som verkat återhållande och häm- 

mande på många insekters utveckling. Uti skrifvelserna äro 

inräknade sju utlåtanden till Kongl. Landtbruksstyrelsen, Hus- 

hållningssällskap m. fl. samt fyra föredrag, nämligen ett till Stock- 

holms och ett till Östergötlands läns Hushållningssällskap samt 

två till landtmannaföreningar i Bohuslän. Flera uppsatser rörande 

de för tillfället uppträdande och anmärkningsvärdaste skadeinsek- 

terna hafva införts i allmänna tidningar. 

Färglagda teckningar öfver skadeinsekter och deras för- 

vandlingsstadier hafva såsom förut utförts så ofta material kun- 

nat erhållas, och må särskildt omnämnas en ytterligare komplet- 

tering af figurerna öfver de skadedjur på raps, som anträffats 

under detta år. Större delen af dessa afbildningar återfinnas å 

en färglagd tafla eller såsom träsnitt i denna berättelse och komma 

sålunda till allmänhetens kännedom. Material har dessutom sam- 

lats till en ny tafla för »Uppsatser i praktisk entomologi» för 
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kommande år, ifall statsunderstöd återigen erhålles till utgifvan- 

det af denna för allmänheten afsedda publikation. 

Under sommarvistelsen på Gotland har insamlats, preparerats 

och. delvis bestämdts hvad som öfverkommits af skadeinsekter 

. och deras parasiter för att införlifvas med den biologiska samling 

af dylika, som börjat upprättas för Landtbruksstyrelsen. I mån 

af tillgång har ett större antal exemplar af åtskilliga arter till- 

_varatagits för att vid behof användas till insektsamlingar för 

offentliga läroanstalter, då det ju må vara ett önskningsmål, att 

hvarje skola, som däraf kan draga någon nytta, vore i besittning 

af en liten samling af våra mest skadliga insekter. 

För såväl ofvannämnda »Uppsatser» som Entomologisk Tid- 

skrift har jag liksom förut varit redaktör och ansvarig utgifvare, 

och mitt bemödande har nu som alltid gått ut där på, att få dessa 

båda publikationer af så stor praktisk betydelse som för närva- 

rande låtit sig göra. 

Den utländska litteraturen har uppmärksammats så mycket 

som varit mig möjligt. Dock kan sådant ej ske i så hög grad 

som Onskligt vore, da min befattning är sådan, att jag måste pa 

andra håll söka höja mina existensvillkor. 

I min förra årsberättelse tog jag mig friheten framhålla önsk- 

värdheten af, att en entomologisk försöksstation med snaraste 

blir upprättad i vårt land, och detta års erfarenheter hafva icke 

ändrat denna åsikt, utan tvärt om ännu mer befästat densamma. 

Att icke endast entomologer ex professo, utan äfven många, san- 

nolikt de flesta, framstående och för vårt jordbruks höjande nit- 

älskande personer hysa samma åsikt rörande denna angelägenhet, 

därom vittnar den framställning till Kongl. Maj:t, som nyligen 

blifvit gjord genom Kongl. Landtbruksakademien, om medels 

beredande till en dylik station, hvilken framställning af såväl 

Hushållningssällskapens i Stockholm församlade ombud som af 

Kongl. Landtbruksstyrelsen med ett par små förändringar blifvit 

utan meningsskiljaktighet tillstyrkt. Denna fråga har således 

under året ryckt betydligt närmare sin lösning, och man borde 

i följd häraf kunna hafva största anledning hoppas, att hon vid 

en blifvande slutbehandling skall behjärtas och vinna det afse- 

ende hon förtjänar. Tiden är kanske ej den lämpligaste för nya 

kraf på statskassan, men om en utgift, för statsverket jämförelse- 
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vis en ren obetydlighet, som skulle kunna komma vår moder- 

näring och därmed i samband stående förvärfskällor till stor 

nytta, af blott sparsamhetsskäl afvisas, så biefve helt visst spar- 

samheten om någonsin ett fel ı stället för en dygd. 

Förklaring öfver taflan 1. 

1) Rapsbagge (Meligethes Æneus) förstorad och i naturlig 

storlek; 2) larv; 3) densammas hufvud och två första kropps- 

ringar; 4) puppa sedd från sidan; 5) densammas undersida; 6) 

rapsblommor; 7) Rapsvifvel (Ceutorhynchus-art); 8) larv; 9) puppa; 

10) Rot af rapsplanta med gallknöl; 11) rapsjordloppa; 12) kål- 

mal, i sittande ställning; 13) densamma flygande; 14) larv; 15) 

dess hufvud och främre kroppsringar; 16) puppa; 17) puppa med 

kokong, 18) nätverket som bildar kokongen; 19) parasitsteklar. 

Stockholm i december 1893. 

Sven Lampa. 

Uebersicht. 

Bericht des landwirtschaftlichen Entomologen SvEn LAMPA 

an die Königl. Centralverwaltung für Landwirtschaft für das Jahr 

1893, über Untersuchungen und Beobachtungen auf Reisen in 

der Provinz Gotland und der wichtigsten schädlichen Insekten 

erwähnend, welche im Laufe des Jahres auch in übrigen Theilen 

Schwedens aufgetreten sind u. a. 

PDD 
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IAKTTAGELSER OM BLÅSFOTINGAR (PHYSA- 
PODER) FRÅN SOMMAREN 1893. 

FÖREDRAG VID ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS SAMMANTRÄDE 

DEN 14 DECEMBER 1893. 

AF 

FILIP TRYBOM. 

Om jag säger, att de iakttagelser, jag nu stär i begrepp att 

meddela, äro från 1893, så uttrycker jag mig visserligen icke 

alldeles korrekt, ty jag kan härvid icke undgå att delvis stödja 

mig på och allt emellanåt omnämna äfven äldre iakttagelser, egna 

eller hämtade ur andras skrifter. 

Med tanke på hvad som sist förflutna sommar mest ådrog 

sig min uppmärksamhet vid fråga om blåsfotingarnas uppträdande 

och de däraf följande verkningarna, måste jag förutskicka några 

anmärkningar om det ganska egendomliga, af HaALIDAY först 

(1836) begränsade släktet Åptinothrips.t Detta släkte utmärker 

sig enligt honom genom frånvaron af oceller och vingar, samt 

därigenom, att sjette antennleden saknar den hos andra blåsfotingar 

1 spetsen af densamma befintliga, med led afsatta s. k. griffeln 

(stylus). BURMEISTER (1834—35)” och AMYOT et AUDINET SER- 

VILLE (1843)° förklarade, utan några egentliga bevis, de båda da 

1 A. H. HALIDAY: »An Epitome of the British Genera in the Order 

Thysanoptera» etc. i »The Entomological Magazine», Vol. III, sid. 445 

och 446. 

? H. BURMEISTER: »Handbuch der Entomologie». Band II (Berlin 

1839), sid. 413. 

3 C. J. B. AMYOT et AUDINET SERVILLE: »Histoire naturelle des Insec- 

tes, Hémiptéres» (Paris 1843), sid. 642. 
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kända arterna af släktet Apzinothrips helt enkelt för larver. De 

påminna visserligen också 1 mycket om larver, men HALIDAY 

visste sedermera (1851)? att pa ett slående sätt bevisa, hvad han 

förut påstått. Han följde Ap#nothrips utveckling, ritade bland 

annat af det genom bakätlagda antenner med flera karakterer 

utmärkta puppstadiet, upptäckte något senare på sommaren den 

mycket sällsynta hanen o. s. v. Skulle något ytterligare bevis 

vara af nöden, vill jag blott tillägga, att jag flera gånger träffat 

honorna med fullt utvecklade ägg (omkring '/4 mm. långa och 

o,1 mm. i största bredd), hvilka ju ej skulle funnits hos larver. 

Och — hvad mera är — den: hos oss, efter hvad det synes, 

vanligaste, här nedan namngifna arten, äger ej ens den karakter, 

som man i första hand åberopat såsom stöd för, att Aptinothrips- 

formerna blott skulle vara larver. 

I häftena 2 och 3, 8:de årgången af »Entomologisk Tid- 

skrift» har refererats ett arbete af prof. K. LINDEMAN: »Die am 

Getreide lebenden 7%rzips-Arten Mittelrusslands».” Jag kan icke 

underlåta att redan nu nämna några misstag, som blifvit begångna 

i denna, för öfrigt i flera afseenden förtjänstfulla afhandling. 

Prof. LINDEMAN kallar för det första en af honom innanför öfre 

bladslidan hos korn och timotej i senare hälften af juni träffad 

Aptinothrips med det af Hauıpay för en annan art begagnade 

namnet 7#fa. LINDEMANS A. rufa har antenngriffeln (7:de leden) 

både afsatt från den 6:te samt i sin tur delad i två leder. Den 

skulle således icke ens kunna hänföras till HALIDAYS i fråga 

varande physapodsläkte, men man måste enligt min åsikt ändra 

HaLipays släktkarakterer sa till vida, att man fran dem bortta- 

ger, hvad han nämner om antenngriffeln, ty en Åpltinothrips är 

det dock för visso, som LINDEMAN haft för sig. Jag har inom 

vårt land träffat densamma mycket talrik på en mängd gräsarter 

från Haparanda till långt mot söder — åtminstone i Småland 

och Halland. 

I en synnerligen förtjänstfull afhandling har visserligen K. 

4 »List of the Specimens of Homopterous Insects in the Collection of 

the British Museum», Part IV (London) 1852, sid. 1104, 1105. Enligt inled- 

ningen, utarbetad af F. WALKER, physapoderna efter HALIDAYS manuskript. 

5 »Bulletin de la Societé imperiale des Naturalistes de Moscou», année 

1886, T. LXII, sid. 296—337. 
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JORDAN 1888 påpekat”, huru svårt det är att veta, om icke olika 

generationer af blåsfotingar kunna vara betydligt olika samt till 

och med kunnat beskrifvas såsom skilda arter. Emellertid har 

han härvid hutvudsakligast tänkt sig, att vinglösa generationer 

kunna inskjutas mellan med vingar försedda, och jag tror mig 

icke af det nämnda vara förhindrad att uppställa den af LINDE- 

MAN och mig funna Apéinothrips-formen såsom en ny art. Den 

uppträdde i allmänhet samtidigt med den verkliga Aptinothrips 

rufa, från hvilken den synes vara utvecklad. Jag skulle för 

denna form vilja föreslå namnet 

Aptinothrips stylifera, skild från de båda förut af HALIDAY 

beskrifna arterna” genom att äga en från antennernas sjette led 

tydligt afsatt, tvaledad griffel; för öfrigt i det närmaste lik rufa. 

Den (honan) är ungefär af samma storlek, kanske i allmänhet 

något större än A. rufa, vanligen 1,3 till 1,6 mm. lång, anten- 

nerna oberäknade. 

LINDEMAN träffade ej hanen. Möjligen kan jag hafva den 

bland de blåsfotingar i min samling, som jag ännu ej hunnit 

närmare undersöka. Mycket sällsynt är den dock, åtminstone 

äfven hos oss. 

1 sin beskrifning af puppan (»die flügellosen Nymphen») af 

Aptinothrips »rafa» nämner LINDEMAN, att den i likhet med 

imago har ättaledade antenner, hvars skilda leder äro alldeles 

lika dem hos utvuxna individer®. Det kan ej vara puppor, han 

dä haft framför sig, ty, såsom HALIDAY med sina teckningar 

visat, och säsoın jag alltid funnit, äro puppans antenner, i likhet 

5 K. JORDAN: »Anatomie und Biologie der Physapoda», sid. 600 i »Zeit- 

schrift für Wissenschaftliche Zoologie.» B. 47, H. 4 (1888). 

7 Jag anser, alt HALIDAY är den, som först- beskrifvit äfven: Aptinothrips 

rufa, Själf har han identifierat denna art med VON GLEICHENS »der rothe 

Blasenfuss», åt hvilken GMELIN gifvit namnet Zhrigs rufa utan annan beskrif- 

ning än den V. GLEICHEN lämnat, Emellertid synes mig denna beskrifning och 

den åtföljande figuren åtminstone långt mera häntyda på en Phlocothrips-larv 

än på en Apénothrips. Jämför W. F. VON GLEICHEN: »Das neuste aus dem 

Reiche der Pflanzen» etc: (1764) sid. 13 och 14 i beskrifningen af tab, XVI, 

samt denna tab. fig. 6 och 7, och J. F. GMELIN: CAROLI A LINNÉ, Systema 

Nature, Ed. XIII (Leipzig 1788—93), Tom. 1, Pars III, sid. 2224. 

5 Förut anförda afhandling, sid. 321. 

= 
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med hvad förhållandet är t. ex. hos släktet Zzmothrips” böjda 

bakåt öfver hufvudet, mera orörliga, nästan jämntjocka, till större 

delen mer otydligt ledade och försedda med några pupilliknande, 

tjocka utskott i spetsen; således högst olika den fullt utvecklade 

insektens antenner. 

Om det blott ytterligare tillåtes mig anmärka, att prof. O. 

M. REUTER egendomligt nog ej anför någon af de hos oss så 

allmänna Aptinothrips stylifera och A. rufa i sin afhandling 

»Diagnoser öfver nya Thysanoptera från Finland» 1°, så skall 

jag öfvergå, till hvad jag i somras iakttog om dessa blåsfotingars 

lefnadssätt. 

Då ïag de båda sista dagarna af juni och den 1 juli sist- 

lidna sommar vistades i Sunnaryd vid norra ändan af sjön Bol- 

men i Jönköpings län, kom jag att något noggrannare undersöka 

åtskilliga gräsarter, hvilkas stjälk ofvan öfre ledknuten samt blom- 

ställningar voro mer eller mindre gulnade och förtorkade. Mest 

angripna voro här ängshafre (Avena pratensis), kryphven (Agro- 

stis stolonifera), hundäxing (Dactylis glomerata), betesgröe (Poa 

trivialis) och ängsgröe (P. pratensis), rödsvingel (Festuca rubra) 

samt kvickrot (Triticum repens). Torra öfverstjälkar funnos 

också hos timotej (Phleum pratense), darrgräs (Briza media), 

vårbrodd (Anthoxanthum odoratum) och några andra gräs, fast 

i helt ringa antal. Som bekant följer i detta fall stjälken ofvan 

öfre ledknuten mycket lätt med upp ur bladslidan, då man dra- 

ger i honom. Granskas nedre ändan af de sålunda uppdragna 

stjälkarna, finner man denna vara afvissnad samt närmast där 

ofvanför ojämn, delvis hopkrympt, delvis ansvälld. TI öfre slidan 

hittade jag genast hos de allra flesta af dessa skadade strån 

Aptinothrips rufa HaL.; färre individer voro fullt utvecklade, 

också jämförelsevis få i puppstadierna (propupa eller pupa), de 

flesta larver och dessa senare företrädesvis små — 0,5 till 0,8 m. 

m. långa, antennerna oberäknade. 

C. BJERKANDER hade visserligen redan 1790 skrifvit skador 

9 List of the sp. of Hom, Ins. Tab. V, fig. 7, 7 a samt 8 och 8 a, Tab. 

VI, fig. 6. 

10 Sid, 6 i nämnda afhandling i »Ofvertryck från Ofversikten af Finska 

Vetenskaps-Societetens Förhandlingar 1878 —79». 
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af i fråga varande slag pa en 7%rzps’ räkning!!, men jag kunde 

ju ej därför utan vidare vara säker pa, att det har var Apseno- 

thrips, som kommit skadorna åstad. De sma larverna träffades 

emellertid krypande ganska fort och obehindradt på insidan af 

slidan utefter hela dess längd från öfre delen, där äggen 1 all- 

mänhet bruka träffas lagda, till strax invid öfre leden (nodus). 

Där nere voro de till och med oftast mest talrika, men där fanns 

'ock rätt godt om en liten acarid, och denna kunde måhända 

bära skulden till skadorna? Nej! Da slidor, som omgafvo stjäl- 

kar, hvilka blott börjat tvina, försiktigt öppnades ända ned, lyc- 

kades jag verkligen i några fall finna små Aptinothrips-larver 

sittande vid såren å stjälken med mot denna inböjdt hufvud och i 

densamma delvis insänkta mundelar. Jag anser detta såsom ett 

fällande bevis, för att Åptinothrips-larverna verkligen åstadkomma 

de här omnämnda såren. 

Detta var på ängshafre. Att förhållandet var enahanda å 

de öfriga skadade gräsen, tror jag bestämdt. 

De fullbildade Apéinothrips-honorna träffades mest uppe i 

öfra delen af bladslidorna, blott mera enstaka individer nere vid 

de beskrifna såren. Äggen och märken efter, hvar sådana fun- 

nits, iakttogos, som nämndt är, mer uppe ı öfra delen af slidorna, 

inne i dessas väfnader, men också ı några fall tämligen långt ned. 

Ingen annan blåsfoting än den nämnda förekom här å de 

uppräknade gräsarterna. Jag hade således här lyckats konstatera, 

hvilken insektsart man hade att tillskrifva de omtalade skadorna, 

bestående i att öfverstrå med blomställningar torkade bort hos 

så manga gräsarter eiler, såsom BJERKANDER uttrycker sig, i att 

»gräsen på ängarne förminskas, i det blomruskorna, som skulle 

gifva mogna frön, då de ännu äro gröna, afbitas och förtorkas» ; 

afbitas eller rättare såras strax ofvan öfversta leden af stjälken, 

»där han är mjuk och söt». 

BJERKANDER trodde i fråga varande skador härröra af Zhrzps 

physapus LINNÉ, och han uppräknar flera bland de här nämnda 

gräsen såsom skadade af denna. Detta beror nog på, att han 

träffade nämnda blåsfoting — eller troligare den långt senare af 

Harıpav beskrifna Zzmothrips denticornis — inom slidorna hos 

11 C, BJERKANDER: »Om en Zhrigs, som skadar kornbrodden». Kongl. 

Vetenskapsakademiens nya Handlingar. Tom. XI för år 1890, sid. 226— 229. 
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en del gräs samt på grund däraf utan vidare tillskref densamma 

de efter all sannolikhet äfven då åtminstone till största delen af 

Aptinothrips förorsakade skadorna. Emellertid har jag under alla 

de år, jag sysslat med studier af blåsfotingar, icke funnit någon 

anledning misstänka 7%r4ps physapus eller Limothrips-arterna 

för detta slags åverkan. De senares ingrepp å gräsen ske, såsom 

vi skola se, ätminstone-i regeln på helt annat sätt. 

Att t. ex. de vissnade och hvita ax, som enligt W. M. 

SCHÔYENS meddelanden i hans intressanta »Indberetning fra Landt- 

brugsentomologen 1891» sid. 15 och 16 förekommo i mycket 

stor utsträckning på mångfaldiga änggräsarter nästan Öfver allt, 

där han färdades fram, också voro förorsakade af Afptinothrips, 

tager jag för högst sannolikt. Han synes vara mest benägen 

antaga, att bläsfotingar skulle vara orsaken till danandet af 

»hvitax» på timotej, »Hvenegr&s, Svingel, Rapgræs, Hundegræs 

och Kamgræs o. s. v.» (efter hvad jag förmodar Agrostis, Fe- 

stuca, Poa, Dactylis och Cynosurus). Att döma af mina här 

meddelade iakttagelser skulle denna hans förmodan vara mer 

än sannolik. Pa ängskafle (Alopecurus pratensis) fann han 

bläsfotingar tillstädes uppe 1 öfra delen af bladslidan, »där de 

genom att tära dels på slidans insida samt dels på ytan af själfva 

stängeln frambringa större, afvissnade partier på slidan samt göra 

axstängeln fläckig, förminska härvid safttillströmningen till axet 

och förorsaka dettas bortvissnande». Om bortvissnandet hos 

Alopecurus vid de af landtbruksentomologen SCHÖYEN relaterade 

fallen haft sin orsak i angrepp af blåsfotingar, lefvande så som 

han angifver, så står det åtminstone icke i öfverensstämmelse 

med, hvad jag här längre fram kommer att nämna beträffande 

Limothrips denticornis, som hos oss allmännast förekommer i 

bladslidan af Alopecurus. I förbigående tillåter jag mig också 

redan nu anmärka, att jag aldrig funnit några angrepp af Lzmo- 

thrips, »förändringar eller sticksär», såsom LINDEMAN uttrycker 

sig!”, à själfva stängeln innanför bladslidan, där den lefver, en 

observation, som också LINDEMAN gjort i fråga om den Lzmo- 

thrips-art, han kallat secalina . 

12 Sid. 305 i LINDEMANS redan nämnda afhandling. 

13 I Tvååker, Morup och flera andra socknar i Halland förekommo om- 

kring medlet af juni pä räg, som delvis börjat blomma, ganska talrika ax och 
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För att återgå till mina iakttagelser vid Sunnaryd, så må 

jag beträffande ett af de mest angripna gräsen — ängshafre — 

meddela, att i en trädgårdsbacke ungefär 3 strån af 4 hade stjäl- 

ken ofvan öfre ledknuten vissnad på grund af Aptinothrips-lar- 

vernas angrepp. De orörda stråens blommor hade där börjat 

sätta frukt. Larverna uppehöllo sig mest nere i närheten af led- 

knuten och där vanligen till ett antal af 2 till 4, å några slidor 

6 ända till 10. I en närbelägen hage var ungefär hvar annan 

öfverstjälk angripen och vissnad. På en mera lågländt äng kunde, 

där växtligheten var som frodigast, knappast någon gulnad öfver- 

stjälk upptäckas. I de öfre bladslidorna, af 4 strån bland 20 

undersökta, träffades dock äfven här några få larver och puppor, 

utan att någon nämnvärd åverkan kunde iakttagas. Här var 

detta gräs för tillfället ej fullt så långt kommet i utveckling; de 

flesta stråen blommade. 

Bland de öfriga, här närnnda gräsen, hade gröearterna, röd- 

svingeln och kvickroten i det allra närmaste lidit lika stora och 

likartade skador som ängshafren. Också af hundäxingen hade i 

allmänhet blott de svagare och mera småväxta stråen angripits, 

dessa dock i rätt stort antal. Kryphvenen med dess mycket 

trånga slidor hade antagligen ej lämnat Ap/inothrips-larverna så 

godt tillfälle att krypa ned till närheten af öfre ledknuten, ty å 

detta gräs hade angreppen oftast skett längre upp — ett stycke 

nedanför vippan, vid basen af eller uppe i denna. På dessa 

ställen funnos såren efter blåsfotingarnas angrepp, hvad som var 

ofvanför dessa sår hade som vanligt afvissnat och gulnat. Lar- 

verna träffades också mest i öfre delen af slidan, mindre ofta i 

närheten af öfre ledknuten. Själfva själken är ju också hos detta 

gräs påtagligen mjukare än t. ex. hos ängshafre, timotej eller 

hundäxing; larverna behöfva således ej komma ned till närheten 

af ledknuten för att finna mjuka, passande angreppsställen. 

Hos timotej hade vid Sunnaryd blott ett par procent af 

sträen öfre delen af stjälken bortvissnad. Pa en del åkrar stod 

till och med knappast något strå med vissnad öfverstjälk att upp- 

leta, fast de icke alldeles saknade Aptinothrips-larver och puppor 

öfverstjälkar — stjälkarna ofvan öfre ledknuten — som voro bortvissnade, De 

voro emellertid tvärt afbitna ofvanför ledknuten, hvilket utvisade, att här lar- 

ver af hvitaxflyet (Wadena secalis L.) varit framme och icke någon bläsfoting. 

7 
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i öfre delen af slidan. Axen voro här visserligen fullt utvuxna, 

men hade ej börjat blomma. Några få strån af timotej iakttogos 

med stjälken bortvissnad ned till närheten af andra ledknuten, 

ofvanifrån räknadt. 

I en straxt norr om Sunnaryd belägen by hade på mager 

jord växande och sannolikt för ett par år sedan sådd timotej 

öfverstjälken bortvissnad på hvart annat eller hvart tredje strå. 

Det vid Sunnaryd minst angripna vanliga ängsgräset var 

ängsvingel (Festuca pratensis). Jag kunde icke träffa ett enda 

strå af densamma, hvilket hade vissnad öfverstjälk, men väl några 

få med en eller annan Åptinothrips-larv i öfre delen af blad- 

slidan. | 

_ Huru pass vidsträckta voro nu de här beskrifna härjningarna 

af Aptinothrips inom vårt land under sistlidna sommar? Jag 

kan visserligen icke nöjaktigt besvara denna fräga, men följande 

mä dock tjäna att belysa densamma. 

Mellan sjön Bolmen och Refteleds station à Nässjô —Halm- 

stadsbanan hade angreppen i det hela varit ungefär lika ıned de 

från Sunnaryd beskrifna. Emellertid hade också fårsvingel (Fe- 

stuca ovina) flerstädes hvart annat eller hvart tredje strå ofvan 

öfre leden bortvissnadt. Luddtäteln (Holcus lanatus) saknade, 

där den växte tätare och frodigare, alldeles ofvan öfre leden för- 

torkade stjälkar; eljest hade ungefär ett strå af 50 sådana. Pa 

ställen, där den nämnda kryphvenen var som frodigast, kunde 

icke ett enda af dess strån upptäckas, som var märkbart skadadt 

af Aptinothrips. 

Äfven norr och vester om nämnda järnväg voro gräsen ska- 

dade på sätt, som här beskrifvits. I Stockholmstrakten, dit jag 

reste från Småland, var t. ex. vid Skogsinstitutet af de nämnda 

hven-, ängshafre-, timotej- och gröe-arterna ungefär ett strå af 30 till 

50 torrt ofvan ôfre leden. Ute vid Djursholm voro (den 6 juli) 

angreppen på timotej och ängshafre 1 det närmaste lika dem vid 

Skogsinstitutet. Agrostzs hade öfverstjälken torkad hos ett strå 

af 5 till 10, betesgröe à en del platser hvart annat eller hvart 

tredje strå upptill afvissnadt, annanstädes färre o. s. v. Hund- | 

äxingen hade, för sa vidt jag kunde se, här gått fri. 

Ängskaflen, på hvilken jag ej förut under denna sommar 

träffat Åptinothrips, var här på några inskränktare områden — 

S 
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mera torra platser — angripen af densamma, eljest, som vanli- 

gast brukar vara, af Limothrips denticornis. Gräset hade blom- 

mat öfver, men var fortfarande grönt och saftigt. À 5 strån af 

20 träffades dels ensamma, utvecklade honor, dels 2 till 5 larver 

af Aptinothrips inom öfre slidan, de senare äfven sittande strax 

ofvan Ofre ledknuten, där de, som sagdt, vanligen bruka åstad- 

komma såren och vätskeutgjutelsen, och där de å dessa ängs- 

kaflestjälkar förorsakat uppkomsten af små valklika ansvällningar 

nästan rundt stjälken. Denna hade dock ej afvissnat; man kunde 

ej draga upp honom ur slidan lättare än å oangripna strån. Icke 

heller var öfre stjälken med axet gulnadt, men var af ett något 

mindre friskt utseende än hos öfriga strån. 

Påtagligen står ängskaflen bättre emot Ap#nothrips angrepp 

än till och med gräs med så pass fasta och grofva stjälkar som 

timotejen. Äfven å en annan kafle-art, svartkaflen (A. nigricans) 

— hvilken jag den 8 juli undersökte vid Uttersberg norr om 

Bråviken i Östergötland, hade Aprinothrips-angreppen haft allde- 

les samma verkan som à ängskaflen. Ofriga från Stockholms- 

trakten nämnda gräs voro vid Uttersberg ungefär lika mycket 

angripna som där. 

Under senare hälften af juli reste jag inom Södra Vedbo och 

Östra härader i Östra delen af Jönköpings län. Apzinothrips 

hade äfven här uppträdt och gjort skador på de från trakten af 

Bolmen nämnda gräsen samt ungefär i samma omfattning som 

där. Timotejäkrar kunde t. ex. än träffas med hvart tredje öfver- 

strå upptill torrt, än voro de så godt som oangripna; det senare 

såsom i allmänhet vanligt på kraftigare jordmån. På en och 

annan torrare kulle var till och med hvart tredje strå af hund- 

äxingen torrt ofvan öfre ledknuten.. Äggen hade här lagts äfven i 

nedre delen af bladskifvan. En Zärzps-art, som i vårt land 

hufvudsakligen lefver på mannagräs (Glyceria fluitans), hvars 

hopvikna bladskifvor gifva godt skydd, och hvars långa snärp 

bilda liksom en sköld för bladslidans inre, uppehåller sig före- 

trädesvis och lägger de allra flesta äggen i skifvan. 

Vid Ekenäs mellan Hvetlanda och Eksjö hade den 11 juli 

luddhafre (Avena pubescens) samt ängsgröe och betesgröe 40 å 

50 procent af stråna ofvan ôfre ledknuten afvissnade till följd 

af angrepp af Aptinothrips på torrare grus- eller sandmark, under 

Entomol. Tidskr. Arg. 13. H. 1 (1894). 9 4 



50 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

det att icke på långt när 10 procent lidit nämnda skador à fuk- 

tigare och kraftigare, lägre belägen jord. Å platser af förra 

slaget voro dessa gräs mogna och torkade, å den lägre marken 

visserligen fullmatade, men dock med bladen fortfarande i det 

närmaste fullt gröna. 

Att Aptinothrips under sistlidna sommar haft en vidsträckt 

utbredning inom vårt land samt åstadkommit en stor förhärjelse 

å dess ängsgräs är således säkert. Jag har all anledning förmoda, 

att den långt utöfver de här angifna gränserna uppträdde på 

samma sätt som inom dem. 

Af allt det anförda torde man ock kunna draga den slut- 

satsen, att i fråga varande blåsfoting-släkte företrädesvis angriper 

på sämre jordmån växande eller i allmänhet svagare individer af 

de gräsarter, på hvilka det lefver. Ett motsvarande förhållande 

har också af flera iakttagare förut blifvit anmärkt beträffande 

andra blåsfotingar, lefvande på andra växter. Ute i det fria och 

i en af kulturen oberörd natur synes mig detta hafva en ganska 

stor betydelse. Af de svagare växtindividerna hindras en mycket 

stor del att sätta frön till fromma för de starkare, för bibehål- 

landet eller utvecklingen af arternas kraft. Men Afptinothrips 

är enligt all sannolikhet talrikast under torra somrar, och då 

behöfver ju landtmannen allt för väl äfven de svagare grässtråen 

oskadade; de äro ju flerstädes de enda, han har att tillgå. 

Blåsfotingarna hafva ock i allmänhet, såsom bekant torde 

vara, en mycket stor betydelse för växternas befruktning — sä- 

som pollenbärare. Det är ju för dem så lätt att tränga in i 

eljest svårtillgängliga blommor, och man ser dem synnerligen 

ofta — på ett mycket stort antal fanerogama växter af vidt skilda 

familjer — inpudrade af pollen. Emellertid har det också händt, 

att jag träffat pollenkorn i deras matsmältningskanal. I Amerika 

har man iakttagit, hurusom en TZzrzps-art (7. tritici) bland 

andra blomdelar också angriper ståndarna af trädgårdssmultron 

m. fl. odlade. växter !#, 

För att i ett sammanhang kunna redogöra för Aptinotlrips” 

förekomst under sommarhalfårets olika perioder, har jag i det 

närmaste gömt omnämnandet af en gräsart, hvilken synes utgöra 

14 J, FLETCHER: »Notes on injurious insects in Canada 1892» i »Insect 

Life» Vol. V, N:o 2, (Washington 1892), sid. 126, 127. 
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dess verkliga stamtillhäll, jag menar värbrodden (Anthoxanthum 

odoratum). Redan i maj, då detta gräs är nära att börja eller 

börjat blomma, finner man i dess öfre bladslidor icke blott ut- 

vuxna honor och inne i slidan lagda ägg, utan äfven larver (så 

t. ex. Aptinothrips stylifera 1893 den 24 maj vid Tranbygge i 

Upland). I enstaka fall träffar man äggen i nedre delen af det 

öfre bladets skifva. De äro omkring 0,25 m. m. långa samt or 

m. m. i största genomskärning. I Stockholmstrakten träffades 

bade <Aptinothrips rufa och stylifera à varbrodden i slutet af 

maj. Larver, puppor och utvecklade honor — i de flesta fall af 

A. stylifera — förekommo sedan allt jämt tillsammans 4 detta 

gras, dar jag reste fram. Da det i slutet af juli i Smaland var 

Ofvermoget, men likväl hade bladslidorna delvis gröna, funnos 

i dem fortfarande alla utvecklingsstadierna. I Avena-arterna 

började Apzinothrips uppträda, då vippan först bröt fram ur 

slidan. Sa träffades båda de här nämnda arterna à knylhafren 

(Avena elatior) vid Oskarshamn den 10 juni. I sent uppvuxna 

strån af timotej förekommo alla utvecklingsstadierna — Aptino- 

thrips stylifera talrik, rufa fatalig — i medlet af sept., exem- 

pelvis vid Munkedal i Bohuslän. Den 1 nov. var Aptinothrips 

den enda bläsfoting, jag träffade (detta vid Finspång i Öster- 

götland) samt likaledes i slidorna af sent uppvuxna, ej till blom- 

ning hunna timotejstrån. Frosten hade emellertid då dödat in- 

sekten (fullvuxna honor) därstädes. 

Att kunna afgöra, huru många generationer af Ap#inothrips, 

som på en sommar efterträda hvarandra ute i det fria, är under 

nämnda förhållanden, då alla utvecklingsstadierna nästan jämt 

uppträda samtidigt, ingalunda lätt. 

Endast vid Sunnaryd i Småland iakttog jag, att Aptino- 

thrips-larver så sårat stjälken strax ofvan öfre ledknuten hos 

vårbrodden, att den var borttorkad eller märkbart vissnad. 

Detta gräs synes eljest hafva en synnerlig förmåga att motstå 

nämnda slags åverkan, eller kanske rättare — att Åpltinothrips 

för å detsamma i hufvudsak ett annat lefnadssätt och lefver som 

Limothrips denticornis på våra sädesarter: äter klorofyllkorn och, 

som man har allt skäl antaga, cellsaft, protoplasma, stärkelse 

o. s. v. ur bladslidornas väfnader. Man ser mycket ofta dess 

larver samt äfven utvecklade honor med delvis grön abdomen — 
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grön af sväljda klorofyllkorn. LINDEMAN har om sin Zzmothrips 

secalina anfört, att larver och puppor »blott nära sig af sädes- 

plantornas safter>, men dock — liksom jag — vid undersökning 

af tarminnehållet iakttagit »en tjockflytande massa med gröna 

klorofylikorn». 

Det är Aptinothrips stylifera, som man hos oss åtminstone 

i 9 fall af 10 träffar först på varbrodd och sedan på andra gräs, 

till och med på dem, hvilka hålla sig friska och saftiga långt 

in på hösten. Emellertid fann jag, som nämndt är, äfven Å. rufa 

såväl i maj (1 Upland) som i medlet af sept. (i Bohuslän). En- 

dast vid det ofta nämnda Sunnaryd var den senare arten för- 

härskande. | 

Inom ôfre bladslidan af våra sädesarter har jag visserligen 

också allt emellanåt träffat Apzenothrips, men aldrig förmärkt, 

att den där förorsakat öfverstjälkens, axets eller vippans viss- 

nande. 

Vissa gräsarter äro på sätt, hvilka man har lättare att förstå, 

skyddade mot bläsfotingarnas angrepp. Jag har sålunda 1 maj 

och juni förgäfves sökt dessa insekter t. ex. på vårfryle (Luzula 

pilosa), växande bland mycket angripen vårbrodd. Deras vanliga 

uppehällsplats — mellanrummet mellan öfre bladslidan och stjäl- 

ken är ju ock hos värfrylen väl skyddad genom härigheten 

vid bladsnärpet. Ett annat, som mig synes, långt egendomligare 

skydd i detta afseende observerade jag vid Södertelje i början 

af sistlidna september. Den tiden hafva de innanför gräsbladen 

lefvande bläsfotingarna icke så många, fortfarande saftiga blad- 

slidor att välja på; jag träffade gröna kafvelhirsen (Setaria viri- 

dis) med något utbuktade, friska, dels helt gröna (på stånd af 

6 till 15 centimeters höjd), dels i rödbrunt stötande bladslidor 

(stånd af 20 till 45 cm:s höjd) och trodde mig i dem ej behöfva 

förgäfves söka mina bläsfotingar. Men i de gröna slidorna var 

tomrummet helt och hållet, i de rödbrunaktiga endast med undan- 

tag af få samt på ett helt kort stycke längst upptill fylldt af små 

jord- och sandpartiklar. Detta lade påtagligen hinder i vägen 

för blåsfotingarna att vistas och förflytta sig, där de eljest bruka 

träffas i mängd. Endast längst upp i en eller två slidor, på 

stora, rödbruna strån, fann jag tillsammans 2 utvuxna Phleo- 

thrips och en liten larv. 
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Då jag omnämnt släktet Afiznothrips och dess sätt att upp- 

träda, har jag i och med detsamma redogjort för de största ska- 

dor, blåsfotingarna sistlidna sommar åstadkommo i de af mig då 

besökta delarna af vårt land. Tiden tillåter mig icke att här 

tala om alla de afseenden, i hvilka, enligt hvad man nu känner, 

nämnda insektgrupp ingriper i växtvärlden. Emellertid anser 

jag mig dock icke böra förbigå den på våra sädesarter vanligaste 

arten bland blåsfotingarna. 

Från England, Tyskland och flera andra sydligare land än 

vårt anföres Limothrips cerealium Hat. såsom en på sädesarterna 

synnerligen vanlig blasfoting. An med rätt, än med orätt har 

den kanske i de flesta fall blifvit syndabocken, när man iakttagit, 

eller trott sig iakttaga, af blåsfotingar förorsakade skador å sädes- 

arterna. I Skåne, Bohuslän, Halland och Blekinge eller i de 

sydligare delarna af riket i allmänhet har jag visserligen allt 

emellanåt träffat denna Lzmothrips-art, men i det stora hela före- 

trädes den hos oss af en annan till samma släkte hörande art — 

L. denticornis HAL. Denna är sa godt som öfver allt här i lan- 

det allmän på råg, ängskafle, timotej, hvete, hafre, korn, och 

äfven några andra gräsarter. 

| REUTER omnämner ej i sin här förut citerade afhandling 

Limothrips cerealium från Finland. Z. denticornis skall där 

förekomma här och där. LINDEMAN beskrifver från Ryssland en 

där på säd (kring Moskva) mycket talrik Zzmothrips, som han 

med ett nytt namn kallat secalina. Då den karaktär, han fram- 

håller såsom mest utmärkande för denna art — tredje antennledens 

utskjutande åt sidan!? — just är densamma, och därtill det enda 

verkligen genomgående, i litteraturen hittills angifna kännetecken, 

som skiljer denticornis från cerealium, tvekar jag ej att anse L. 

secalina TANDEM. identisk med den här vanliga L. denticornis. 

Denna arts hane är visserligen försedd med ett par egendomliga 

»tänder» eller tandlika bildningar!$, sittande på ryggsidan nära 

midten och mot basen af nionde abdominalsegmentet, hvilka 

LINDEMAN ej omnämner, men dessa faz han ju hafva förbisett. 

Dessa tandlika organ svara eller verka mot de egentliga kopula- 

15 LINDEMANS förut nämnda afhandling sid. 312 och 311. 

16 Äfven hos hanar af Z. cerealium från Halland och Skåne har jag fun- 

nit dessa bildningar, 
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tionsorganens båda »Klammerorganen»!? och tjäna väl till att 

komplettera dessa vid uppböjandet af abdomens spets, då hanen 

vid parningen fasthåller honan. 

REUTER har beskrifvit en Lzmothrips bidens, som, enligt 

hvad ju också namnet tyckes innebära, hufvudsakligast skulle 

karakteriseras af dessa »tänder». Från sidan se de, som REUTER 

nämner, subtriangulära ut, men ofvan ifrån sedda och med något 

starkare förstoring visa de sig vara nästan cylindriska, med en 

smalare cylindrisk led i spetsen. Då REUTERS beskrifning öfver 

L. bidens äfven i öfrigt ganska väl stämmer med utseendet af 

en mörk hane af L. denticornis, kan jag icke frigöra mig från 

den tanken, att han gifvit namnet Özdens åt en hane af sist 

nämnda art. Dess hanar äro mycket olika med afseende på 

färgen, än ljusare än mörkare, 1 de flesta fall säkerligen beroende 

af, huru lång tid, som gått från sista hudömsningen (förvandlingen 

från puppan). 

Vår vanliga Lzmothrips denticornis uppträder liksom de 

båda, här nämnda Apéinothrips-arterna från i Maj till långt fram 

på hösten — slutet af oktober. Oftast träffar man larver, puppor 

och fullt utvecklade individer tillsammans, och det är därför ej hel- 

ler lätt att afgöra, huru många generationer denna art hos oss 

har ute i det fria om äret. 

Äggen af Zimothrips denticornis har jag häller aldrig funnit 

annanstädes än Z#7e i bladslidorna, oftast i öfre delen af öfra 

slidan, stundom också i den näst öfversta, från ett till omkring 

20, sällan däröfver, i antalet. Jag har inom vårt land alltid för- 

gäfves sökt ägg af blåsfotingar uppe i sädesaxen, och jag är för- 

vissad om, att Z. denticornis ytterst sällan, om ens någonsin, 

hos oss lägger sina ägg där. Arten väljer mera saftiga växtdelar 

för äggläggningen än gräsens inflorescensblad, och när man bland 

dem — såsom ofta utomlands varit fallet — funnit bläsfotingägg, 

så har det nog kanske alltid varit ägg af Phlwothrips, hvilket 

släkte hos oss ej är så vanligt på sädesarterna som ZLzmothrips. 

JORDAN anför ocksä!®, hurusom man tagit miste, då man trott 

sig finna »fritt» (utanpå växter) liggande ägg af L. cerealium; 

det har då alltid varit ägg af en med denna sällskapande Ph/qwo- 

17 Sid. 583 i JORDANS förut nämnda arbete. 

23 Sid. 590 i hans förut nämnda arbete. 
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thrips, hvilken också saknar organ för äggens inpraktiserande i 

växternas väfnader. i 

Limothrips-larverna, och antagligen också enligt regeln 

de utvuxna, lefva i bladslidorna på samma sätt som beskrifvits 

beträffande Aptinothrips-arterna på vårbrodd. LINDEMAN pästär!?, 

att äfven pupporna af hans Z. secalina äta, men bland annat 

på grund däraf, att jag ej hittills funnit dem med det lätt skönj- 

bara klorofyllet i matsmältningskanalen, är jag liksom JorDan af 

den åsikt, att de ej taga till sig föda??. 

I bladslidorna hålla sig larver, puppor och ofta äfven de 

utvecklade individerna af Z. denticornis mera tätt tillsammans, 

hvarför de förorsaka något så när begränsade, ljusa fläckar — 

de af författare i detta ämne ofta nämnda Z/hrips-fläckarna, 

hvilka hufvudsakligast uppstå direkt därigenom, att klorofyllet 

ätes bort. Dessa fläckar äro vanligen en till 3 cm. långa och 

omkting 1/2 cm. eller något mera i bredd, men de kunna ock 

någon gång sträcka sig till slidans halfva yta. Att gräsens växt- 

kraft häraf något litet nedsättes, får man ju antaga, men »Thrips- 

fläckarna» spela dock för fruktsättningen en ganska obetydlig 

ral, såsom LINDEMAN visat”! Att Limothrips denticornis sårar 

eller skadar axets »stängeldel» eller axet samt blomknopparna, 

fruktämnena o. s. v.”? kan jag visserligen icke vederlägga, men 

jag anser mig dock å andra sidan böra anmärka, att jag aldrig 

lyckats iakttaga denna blåsfoting ätande annat än i bladslidan, 

aldrig i axen, och dock borde ju detta senare ej varit svårare 

än att finna de små Apénothrips-larverna med i stjälken instuc- 

ken snabel. 

Nästan på hvarje rågfält träffar man mer eller mindre talrika 

ax med en del förkrympta, skadade eller bortfallna småax. Det 

samma är förhållandet hos ängskafle och en del andra gräs. 

Bortsedt ifrån fall, då dylika skador förorsakats af insekter af 

andra grupper än blåsfotingarna, så leda mig mina observationer 

till den slutsats, att hvad prof. KÖRNICKE benämner patologiska 

19 LINDEMANS förut nämnda afh, sid. 313 

20 JORDANS förut nämnda arbete, sid. 592. 

21 LINDEMAN: samma afh. sid. 305. 

22 LINDEMAN: samma afh. sid. 302 och 303. JORDANS nyss nämnda 

afh. sid. 604. 
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orsaker?®” oftast hos oss måste hafva åstadkommit smäaxens totala 

eller delvisa förstörande. Det synes mig i de flesta fall berott 

på ofullständig eller uteblifven befruktning, missgynnande klima- 

tiska förhållanden o. s. v. Jag har nämligen lika ofta iakttagit 

skador af i fråga varande slag, där blåsfotingar eller verkliga spår 

af deras framfart varit fåtaliga eller till och med saknats, som 

där de förekommit i mängd. Dock vill jag, som sagdt är, icke 

förneka, att bläsfotingar allt emellanåt kunnat vara orsaken till 

dessa skador äfven i vårt land. Hvad jag emellertid med säker- 

het kan påstå är, att vår vanligaste sädesblåsfoting — Zzmothrips 

denticornis — under den tid af 15 år, jag inom Sverige iaktta- 

git dess uppträdande, där ej förorsakat så stora skador som Åpti- 

nothrips under sistlidna sommar. Mina observationer hafva gått 

sa. till, att jag t. ex. ur ett râgfält uttagit 10, 15, 20 eller flera 

strän jämt af — utan att välja — samt om hvarje strä anteck- 

nat allt, hvad jag vid en rätt noggrann undersökning kunnat 

finna af bläsfotingar, eller som på en eller annan grund måst 

antagas stå i sammanhang med deras uppträdande. Dessutom 

har jag tagit en vidsträcktare öfverblick öfver fälten för att se, 

huruvida på några platser några undantagsförhållanden gjorde sig 

gällande — om några mera märkbara, mera intensiva och talrika 

angrepp någonstädes kunde iakttagas. 

Då hanarna t. ex. af Aptinothrips äro synnerligen svåra att 

träffa, tränger sig ju ovillkorligen den frågan fram — huru sker 

under sådana förhållanden fortplantningen? JORDAN har om släk- 

tet Heliothrips — det i varmväxthusen lefvande bläsfotingsläktet 

— och specielt om den äfven hos oss mycket vanliga arten HH. 

dracænæ HEEGER bevisat**, att den långa tider fortplantar sig 

partenogenetiskt, att generation efter generation kan utvecklas 

utan befruktning. Hanarna uppträdde alldeles påtagligen vid jäm- 

förelsevis låg temperatur. JORDAN anser det »knappast tvifvel- 

23 Prof. KÖRNICKE: »Ueber den Schaden, welche der Getreideblasenfuss 

(Zhrips cerealium) verursachen sollte» i »Verhandlungen des naturh. Vereines 

der preussischen Rheinlande und Westfalens, XXXIV Jahrg. (IV Folge, IV 

Jahrg.) 1877, sid. 330. 

24 JORDAN: nämnda afhandling, sid. 595— 599. 
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aktigt», att sädana bläsfoting-arter, hvilkas hanar ute i det fria 

äro så sällsynta eller alldeles saknas som hos Aptinothrips, Limo- 

thrips denticornis och andra, äfven fortplanta sig partenogene- 

tiskt under långa tider. Af Z. denticornis hafva emellertid ha- 

narna vissa år — såsom 1889 och 1893 — varit ganska talrika, 

där jag rest fram. 

Till sist en omständighet ur blåsfotingarnas lefnadsförhållan- 

den, som rätt ofta låtit tala om sig — deras förmåga att hoppa. 

JORDAN säger bestämdt, att denna förmåga endast tillkommer 

afdelningen Terebrantia, ej Tubulifera (hos oss släktet Phleo- 

thrips), och han beskrifver, huru detta hoppande går till??. Jag 

har ofta iakttagit ett annat, så att säga skenbart hoppande hos 

terebrantierna, hvilket jag tillåter mig redogöra för, emedan det 

står i direkt sammanhang med den stora olikhet, som förefinnes 

mellan dessas och tubuliferernas vingbildning. Som jag för länge 

sedan iakttagit, och som JORDAN mycket tydligt afbildat och 

omnämnt, sitta de senares vinghår direkt inkilade i vingskifvan ett 

stycke inpå denna; de förras däremot, såsom han säger, på små 

käglor. Här äro håren invid basen ledade. De kunna, när in- 

sekterna krypa omkring, läggas bakåt längs med vingarna, hvilket 

underlättar framåtskridandet, som ju i allmänhet också är snab- 

bare hos terebrantier än hos tubuliferer. De långa, fina och 

bräckliga håren på vingarnas bak- eller insida äro ock långt 

bättre skyddade vid krypandet, då de hafva nämnda ställning. 

Redan Harıpay anför”‘, hurusom de under flykten utspär- 

rade vinghären ersätta själfva vingplanets ringhet. När en be- 

vingad terebrantid skall flyga upp, är den först ifrig att medelst 

uppåt och framåt riktade rörelser med bakre delen af bakkroppen | 

och dess styfva hår eller borst sträcka ut de ledade vinghåren. 

I framkanten af de nämnda små basaldelarna (»käglorna») sitter 

ett utsprång, som tjänar till stöd för själfva håren, så att de ej 

böjas för långt inåt eller framåt mot vingbasen. Men insekterna 

äro vanligen, då man ger akt på dem, mycket ifriga att komma 

undan, komma på flykt. De försöka flyga upp, innan vinghåren 

25 JORDAN: nämnda afh, sid. 610, 611. 

26 HALIDAY: förut nämnda afh. sid. 440. 
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kommit fullt till rätta, och sä gär det ej med ens ät det häll, 

de ämna. De slä strax äter ned och synas sälunda hoppa en 

eller flera gänger, innan det bär mot höjden. 

LINDEMAN meddelar, att äfven den vinglösa Apéenothrips 

hoppar?”. Detta har jag aldrig lyckats få se, och JORDAN har 

ej häller undersökt Åpltinothrips sätt att hoppa, men LINDEMANS 

iakttagelse skulle bevisa, att hoppandet är oberoende af vingarnas 

närvaro; att det således åtminstone i vissa fall kan ske på annat 

sätt, än JORDAN beskrifvit beträffande Heliothrips dracene och 

äfven annorlunda än jag här relaterat. 

27 LINDEMAN: ofta nämnda afh, sid. 321. 

Märkligt fynd i en regnmätare. D:r H. NERÉN i Ske- 

ninge meddelar, att han funnit en ovanlig uppehällsort för en 

sällsynt skalbagge under vintertid, hvilket här i korthet omnämnes, 

såsom ej saknande intresse. D:r H., som under 30 års tid gjort 

dagliga meteorologiska observationer, fann den 15 sistlidna decem- 

ber kl. 8 f. m. i sin regnmätare en liten skalbagge, hvilken lif- 

ligt rörde sig i det vatten, som föregående natt samlats i kärlet, 

och för tillfället var belagdt med en tunn isskorpa. Det lilla 

djuret befanns vara Salpingus Foveolatus TJUNGH och är enligt 

THOMSON sällsynt, samt förut anträffadt i Skåne, Småland, Vester- 

götland och Lappland; dock antagligen aldrig under så säregna 

förhållanden. 

Sven Lampa: 

NN 
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Potatisstamflyet (//ydroecia Micacea Esp.) och Sädes- 

_ broddfiyet (Agrotis Segetum SCHIFF.) i Värmland. Under titeln: 
»Nägra ord om ett par af åkerns svåraste skadeinsekter» om- 

nämnas dessa båda fjärilarter i tidningen »Värmiändingen» för 

den 1 november 1893. Författaren, privatläraren J. HENRIKSSON, 

lämnar ganska utförliga beskrifningar på deras olika förvand- 

lingsstadier äfvensom antydningar om några kända utrotnings- 

medel m. m. Genom Ent. Föreningens ordförande, som fått 

uppsatsen sig tillsänd från dess författare, har äfven jag kom- 

mit i tillfälle att taga del af densamma. Da de allra. flesta 

af denna tidskrifts läsare ej torde komma öfver nämnda tidnings- 

nummer, har jag ansett mig böra något utförligare vidröra den 

ifrågavarande artikeln. 

Uti Ent. Tidskrift för 1889, s. 7, är potatisstamflyet om- 

nämndt som skadedjur, och dess larv i korthet beskrifven, eme- 

dan denna föregående år uppträdde i ovanligt stort antal i träd- 

gårdar vid Filipstad. Sedan dess har intet försports om detta 

skadedjur förrän 1893, genom nämnda tidningsartikel. Dess 

författare uppgifver, att larven då förekom mellan 8—16 juli 

i trädgårdar vid Mellerud på Dalsland i sådan ymnighet, att 

den »på vissa potatisland förstörde minst femtedelen af potatis- 

stånden». Såsom utrotningsmedel tillrådes mycket riktigt, att så 

fort ske kan med roten upprycka och förstöra alla plantor, som 

sloka bladen och börja vissna. Detta förfaringssätt är alltid 

lämpligt rörande på anförda sätt angripna plantor, äfven om an- 

dra skadeinsekter, som lefva i stjälken eller roten, skulle föror- 

saka sjukdomen. 

Om sädesbroddflyet berättar författaren, att i Skåne hösten 

1835 »hela fält blifvit så i grund uppätna, att man knappast 

kunnat se ett spår af, att där någonsin vuxit säd». Under år 

1893 skola larverna å egendomen Jern i Jerns socken hafva för- 

stört rofvor på ett fält för flera hundra kronor, Bland andra 
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uppräknade medel rekommenderas särskildt skydd för insekt- 

ätande däggdjur och fåglar, kråkan äfven inbegripen. Författaren 

säger sig hafva vårtiden undersökt dödade kråkors magar och 

därvid anträffat endast några få sädeskorn, men däremot en myc- 

kenhet larver och fullbildade insekter. 

Achorutes Armata NicoLET. Norges landtbruksentomolog, 

konservator W. M. SCHÖYEN, underrättade mig nyligen, att en 

hoppstjärt (Podurid) uppträdt i myckenhet på späda kornplantor 

i västra delen af nämnda land och där ansetts vara skadlig. De 

sända exemplaren öfverlämnades till d:r H. ScHörTt i Filipstad 

för att bestämmas och förklarades af honom tillhöra ofvannämnda 

art. Han uppgifver dessutom, att den vanligen lefver i svampar 

samt äfven påträffats på blomkrukor i ett växthus i Stockholm. 

Här föreligger åter ett af de många fall, då insekter eller andra 

småkryp uppträda på växter, utan att man för närvarande vågar 

med bestämdhet afgöra, om det är själfva djuren eller mögel- 

svampar och andra ofullkomligare organismer som äro egentliga 

upphofvet därtill, att växter blifva sjukliga och aftyna samt sedan 

utgöra ett kärt tillhail för allehanda snyltgäster. 

Hvetemyggan i nordvästra Skåne. Ur ett bref till prof. 

O. TH. SANDAHL från herr Nits GUNNARSSON à Mariedal, Alle- 

rum, taga vi oss friheten meddela följande utdrag. Författaren 

säger bland annat: Här på orten brukar hvetemyggan (Ceczdomyza 

Trıtici) årligen åstadkomma stor skada pa hvetet, som odlas 

här i mängd, men i år, eller rättare. förlidet ar (1893), sags 

knappast ett enda exemplar, icke heller anträffades angripna ax. 

Det är det enda fall jag minns under 30 års iakttagelser, då jag 

icke infångat någon sådan mygga. Jag minns särskildt, att ett 

år hveteskörden förstördes till minst 75 procent af detta för 

landtmannen farliga lilla skadedjur. Jag har själf genom denna 

myggas härjningar förlorat tusentals kronor, ja, mycket mer än 

genom ållonborren (Melolontha vulgaris). Märkvärdigt att denna 

lilla insekt så litet beaktats af herrar vetenskapsmän. — — — 

Brefskrifvarens sista yttrande torde numera kunna tåla vid 

en liten modifikation. Det är visserligen sant, att före medlet 

af åttiotalet så godt som intet var bekantgjordt rörande hvete- 

myggans härjningar i vårt land. Åtminstone vet icke lektor 

HOLMGREN (se »Om åkerns vanligaste skadeinsekter», s. 52, 1873) 
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om hon hos oss gjort så stor skada, att det väckt landtmännens 

uppmärksamhet. Emedan han känner, att hon uppträdt i Dan- 

mark och där i några trakter anställt icke så liten förödelse, 

lånar han ur en dansk skrift de upplysningar, som lämnas rörande 

hennes lefnadssätt samt om skydds- och utrotningsmedlen. Lek- 

tor H. fick dock före sin bortgång det bästa tillfälle att själf 

på Gotland bevittna en hvetemygghärjning i medio af åttitalet. 

- Detsamma var förhållandet med mig 1887. Angående de iakt- 

tagelser, jag haft tillfälle att göra då och sedermera, äro med- 

delanden lämnade uti berättelserna till Kongl. Landtbruksakade- 

mien för nämnda år, äfvensom för 1888 och 1889 (otryckta), samt 

årsberättelserna till Kongl. Landtbruksstyrelsen för 1890—92, 

hvilka tryckts uti Styrelsens egna »Meddelanden», som spriddes 

uti 300 exemplar, samt i Entomologiska Föreningens båda publi- 

kationer: »Ent. Tidskrift» och »Uppsatser i praktisk entomologi». 

Af »Uppsatserna» utdelas 300 ex. kostnadsfritt, och lika många 

äro tillgängliga i bokhandeln. En längre uppsats om hvete- 

myggan, åtföljd af en färglagd tafla, är dessutom införd i nämnda 

Tidskrift för 1891, sid. 113. 

En observation, liknande brefskrifvarens förlidet är, gjorde 

äfven jag på Gotland 1889, nämligen att dessa myggor dä voro 

så sällsynta där, att knappast ett enda exemplar kunde varse- 

blifvas under svärmningstiden. Detta förhållande tillskref jag då 

den starka och ihållande torkan under maj och förra hälften af 

juni, hvilken, åtminstone på styfvare jord, i hög grad hindrade 

eller försenade larvernas förflyttning från ett djupare liggande 

jordlager till ytan, där de måste undergå förvandlingen till pup- 

por, om de sedermera utkläckta, fullbildade myggorna skola 

kunna framträda ofvan jord. Det skulle på grund häraf vara 

intressant att veta, om väderleken i nordvästra Skåne under för- 

lidet år varit lika beskaffad som på Gotland 1889. Det synes 

dock som om myggornas tilltagande i mängd skulle kunna gå 

fram och tillbaka år efter år, utan att väderlekens inflytande 

kan helt och hållet anses som orsaken därtill. Naturligtvis spela 

parasiterna härvidlag en icke obetydlig rål. Redan året efter 

myggornas så hastiga aftagande på Gotland, d. v. s. 1890, växte 

antalet skadade hvetekorn vid Skäggs till 20 procent; 1891 kom 

jag ej i tillfälle att undersöka hvetet på ön, men väl 1892. Då 
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hade helt visst myggornas förökning genom nägon ogynnsam 

omständighet hämmats, ty skadan uppgick nu till blott 10 pro- 

cent. 1893 väntade jag samma resultat af undersökningen som är 

1889, ty äfven nu hemsöktes ön af en ovanlig torka; men, de 

skadade kornen utgjorde dock flera procent. Möjligen kan detta 

i någon mån tillskrifvas våren, som var ovanligt kall, hvarige- 

nom tillräcklig must för larvernas vandringar och förvandling 

länge fanns kvar i jorden. Det skulle emellertid blifva både in- 

tressant och lärorikt, om personer i landsorten ville år efter år 

under en längre tid göra observationer rörande skadedjurens upp- 

trädande samt söka utröna orsakerna till deras periodiska afta- 

gande i antal. 

Sådana undersökningar äro så enkla, att de af hvem som 

helst, som är intresserad för saken, kunna verkställas. De ske 

lättast och säkrast medan de små gula mygglarverna ännu finnas 

kvar i axen. Aftages dä t. ex. Io ax, som växa intill hvar- 

andra, och alla deras småax undersökas, så blir det lätt att be- 

räkna hur många procent bland dem äro skadade. Äfven efter 

larvernas bortgång från axen kan en undersökning, efter någon 

öfning, ske på ett fullt tillfredssällande sätt. Af larver bebodda 

småax få nämligen aldrig fullt utbildade, utan i bästa fall blott 

missbildade eller förkrympta korn. Vanligast sker ingen frukt- 

sättning i egentlig mening, ty fruktämnet förmår ej tillväxa efter 

blomningen, 1 följd af larvernas angrepp, utan torkar bort och 

blir slutligen grönt af mögelsvampar. 

Om sändningar af prof på skadeinsekter. Under den 

tid af sju år jag haft att syssla med dylika insekter, hafva många 

remisser af sådana jämte skadade växtdelar emottagits, de flesta 

dock vid framkomsten i sådant skick, att en artbestämning va- 

rit alldeles omöjlig. De sända föremålen hafva nämligen, i följd 

af oriktig behandling vid inläggningen och olämplig emballering, 

icke allenast under transporten dött, utan till och med förlorat 

form och färg, samt varit stadda i långt framskriden förruttnelse. 

Härigenom har, som lätt kan inses, ändamålet med sändningen 

ofta förfelats. Då det i de flesta fall är alldeles nödvändigt att 

se föremålen i oskadadt tillstånd för att kunna igenkänna och 

afgifva något yttrande om dem, har jag trott, att några vinkar 

angående lämpligaste. sättet för deras inläggning och transport 
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borde vara välkomna för hvar och en, som därmed är mindre 

hemmastadd. Förmånligast är naturligtvis att få emottaga insek- 

terna eller larverna lefvande, ty då kunna observationer seder- 

mera göras angående deras lefnadssätt och förvandlingar, hvilka 

kunna vara af stor vikt, isynnerhet om det skulle vara fråga om 

djur, hvilkas lefnadsomständigheter vore mindre kända. 

De bästa och kanske lättast anskaffade transportkärlen torde 

"vara blecklädor af lagom storlek, ty de besitta tillräcklig häll- 

barhet och bidraga till fördröjandet af innehällets bortvissnande 

och förruttnelse. Ett hufvudvillkor är det emellertid, att skaffa 

"den yttre luften tillträde till lådans inre, hvilket lätteligen åstad- 

kommes genom anbringandet af små lufthål, åtminstone på två 

motsatta sidor. Yttre omslaget bör naturligtvis ej heller utestänga 

luften, utan förses äfven detta med lufthål. Växtdelar samt i 

dem befintliga larver kunna hållas vid lif i flera dagar uti en 

sådan låda, om de omgifvas med frisk och ej för fuktig mossa. 

De fullbildade insekterna, åtminstone skalbaggar, förblifva länge 

vid lif då de sålunda inneslutas. Oftast erfordras blott en helt 

liten låda, som bekvämast och billigast sändes med posten såsom 

bref eller prof utan värde. Äfven larver, som lefva i jorden, 

kunna sålunda transporteras utan att taga skada; men vill man 

sända sådana i jord, bör denna vara lagom fuktig samt helt och 

hållet uppfylla kärlet eller lådan, så att innehållet ej kommer att 

rubbas under färden. Att larverna böra hafva reskost är natur- 

ligt, dock får denna ej tilltagas för riklig, då för litet och för 

mycket skämma allt. 

De flesta fullbildade insekter, småfjärilar likväl undantagna, 

kunna sändas äfven i sprit, då det endast är fråga om att be- 

gära upplysning om artens namn. Profrör af glas lämpa sig 

ganska väl härtill, om de skyddas af ett fodral, som kan motstå 

tryck eller stötar, såsom t. ex. urborrade träbitar etc. Lefvande 

flugor, skinnbaggar och andra mer ömtåliga insekter kunna äfven 

transporteras i dylika glas utan sprit, som äro så pass stora, att 

trängsel ej kan äga rum. I ett sådant rör bör först inläggas några 

krusade sugpappersremsor, hvilka draga till sig fuktigheten och hin- 

dra insekterna från att förstöra hvarandra. Uti ett hål genom kor- 

ken inskjutes en i båda ändar afskuren fjäderspole, som måste vara 

så lång, att den med ungefärligen en cm. öfverskjuter korkens 
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undersida, hvarigenom luften får tillträde, men insekterna hindras 

från att utkrypa. Att en sådan sändning förses med uppgift på 

lokal, datum och andra underrättelser, som kunna meddelas, 

torde väl knappast behöfva påpekas, lika litet som att jag gärna 

och med tacksamhet mottager dylika försändelser, samt bered- 

villigt då så ske kan lämnar önskade upplysningar. 

Samling af skadeinsekter och parasiter. Sedan genom 

Kongl. Landtbruksstyrelsens försorg ett för ändamålet lämpligt 

insektskåp blifvit anskaffadt, hvarigenom en dylik insektsamling 

för allmänt ändamål, kan som sig bör förvaras, tager jag mig 

härmed friheten, att hos insektsamlare och andra för saken in- 

tresserade personer anhålla om bidrag till denna samlings för- 

ökande. Någon fullständigare sådan finnes mig veterligt ännu 

icke ı vårt land, hvarför det vore särdeles önskligt, om en dylik 

kunde komma till stånd. Under min vistelse i landsorten insam- 

las visserligen af allt, som af mig öfverkommes, men samlingen 

skulle naturligtvis mycket hastigare tillväxa, om flera krafter bi- 

droge därtill. Särskildt vill jag påpeka Önskvärdheten af, att få 

den del af samlingen, som skulle infatta parasiter (steklar och 

flugor), så fullständig som möjligt. 

De fjärilsamlare, som syssla med larvers uppfödande, er- 

hålla mycket ofta parasiter i stället för fjärilar, men vanligtvis 

blifva dessa undansatta och bortglömda eller helt enkelt bort- 

kastade. Så borde likväl aldrig ske, utan allt, som i den vägen 

erhålles, må omsorgsfullt tillvaratagas för att kunna intörlifvas 

med någon större samling, t. ex. den nyss omnämnda, såvida 

med säkerhet kan uppgifvas, till hvilka arter de larver eller pup- 

por hört, som lämnat parasiterna. Alla de parasiter, som till- 

äfventyrs öfverlämnas till mig, för att införlifvas med den nu 

grundlagda Landtbruksstyrelsens samling, böra vara försedda med 

tydliga etiketter, upptagande ammdjurets namn, samt om möjligt 

dagen för utkläckningen och öfriga omständigheter, som kunna 

vara af intresse att känna och bekantgöra. 

Sven Lampa. 



BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER INSEKTENFAUNA 

VON KAMERUN. 

(CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF THE INSECT-FAUNA OF CAMERUN). 

3. 

ON THE STRUCTURE AND HABITS 

OF 

HEMIMERUS TALPOIDES WALK. 

BY 

Dr. H. J. HANSEN (Copenhagen), 

(Pl. 2—3) 

I. Introductory Remarks. 

This very curious Insect has attained great renown by the 

monograph of Saussure quoted later on. ‘The statement of this 

author that it possesses »labia 2 superposita, utrumque palpis 

2», consequently 4 pairs of mouth-organs formed of modified legs, 

differs so strongly from the commonly adopted view of the mouth- 

organs of Insects that every one, having an interest in the mor- 

phology of Arthropods and more especially in the morphology 

of Insects, must be very anxious to examine this animal. In 

British Museum (Natural History) the type-specimens of WALKER 

are found, all exsiccated, and the mouth-organs of 2 of the spe- 

cimens are dissected and pasted on paper. During a visit in 

London in the year 1891 I obtained by the courtesy of two of 

the Entomological assistents, Mr. Ch. O. WATERHOUSE and Mr. 

W. F. Kirpy, the permission to study these dissected organs and 

arrived at a result very exactly agreeing with the following re- 

presentation, based on the investigation of specimens preserved 

in spirit. 

Entomol. Tidskr. Arg. 15, H. 1 (1894). 1 5 
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In »Entomologisk Tidskrift», Årgång 12, 1891, p. 161—74 

we find travelling sketches from Kamerun by Cand. Y. SJÖSTEDT, 

and a short postscript to these by Prof. CHR. AURIVILLIUS, in 

which he mentions that some specimens of Hemimerus talpoides 

were found among the animals sent home. Having read this 

publication I immediately applied myself to Prof. AURIVILLIUS, 

who with the greatest courtesy left to me ı female and lent me 

1 female, 1 young and later moreover 1 male, all excellently 

preserved in spirit. My best thanks are due to him for having 

entrusted me with this precious, rare and very interesting mate- 

rial. Subsequently Mr. SjOsrepr has sent me a letter containing 

the very important informations on the occurrence and habits of 

the anımal, communicated in this paper. 

Now I will proceed to describe the animal, subsequently 

make mention of its propagation, its occurrence and biology, 

then criticise the literature in question, and finally set forth some 

remarks on its systematic position. 

Literature cited in the following. 

H. DE SAUSSURE: Specilegia Entomologica Genavensia. I. Genre 

FHemimerus. 1879. 4:to. 

F. MEINERT: Om Ordenen Diploglossata (Videnskabelige Meddel. 

fra d. naturh. Forening i Kjöbenhavn f. Aarene 1879—8o, 

P. 34346). 
H. J. Hansen: Zur Morphologie der Gliedmassen und Mundtheile 

bei Crustaceen und Insecten (Zoologischer Anzeiger, 1893, 

N:o 420—21). — This paper has been translated in: Ann. 

and Mag. Natur. Hist. 6th Ser. Vol. XII, December 1893, 

P. 417—34. 

Il. Description. 

a. ‘The body (PI. 2, fig. 1 and 2) is oblong-ovate, 3 37/3 

times longer than broad, with the greatest breadth over the se- 

cond thoracic segment, considerably depressed, both the upper 

and the lower side rather faintly arched. 

b. The head is directed forward, has somewhat more than 

half the breadth of the 2nd thoracic segment, is more than twice 
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as broad as long, with the low posterior side faintly excavated, 

and broadly rounded in front. Eyes are completely wanting. 

On the upper side (Pl. 2, fig. 3) is seen anteriorly in the middle 

of the front a portion of the almost vertical, broad labrum (c), 

at its lateral angles the superior lateral portion of the mandibles 

(d), behind these their articular membrane (f), and a little more 

backwards on the lateral margin the articular membrane (b) of the 

~ antenna, 

The vwutenne (ll 2 hs 7, Pl. 3, fig: 1) are rather short, 

about as long as the greatest breadth of the head, situated on 

its lateral margin half-way between its posterior angle and the 

labrum. They are inserted in that manner, that in front of their 

basis is found a rather large articular membrane, forming on the 

upper side of the head a smaller, on the lower side a greater 

triangle (Pl. 2, fig. 4, b); behind this insertion the lower side of 

the head is somewhat excavated along the prominent lateral 

margin (Pl. 2, fig. 4), so that the peduncle of the antenna can 

be laid back in this excavation and the flagellum be hidden be- 

neath the lateral portion of the prothorax. Each antenna consists 

of a stouter, 2-jointed peduncle and a more slender, 9-jointed 

flagellum, which is but half as long again as the peduncle. The 

basal joint of the peduncle is more than twice as long as and 

somewhat stouter than the 2nd joint; the transverse section is 

triangular with the corners somewhat rounded. In the flagellum 

the 3 proximal joints are a little more slender and much shorter 

than the others, which are of almost the same length; the last 

joint is somewhat acuminated. While the joints of the peduncle 

show but a lesser number of spread setules, the joints of the fla- 

gellum are trimmed with numerous setules, and besides on the 

anterior side near the apex of each is found a flat area set with 

numerous, short, tenon-like sense-setæ, projecting from round holes 

of rather different size (Pl. 2, fig. 5, S). 

The labrum (Pl. 2, fig. 2 and 4, c; fig. 6) -occupies, as 

said before, a great portion of the anterior margin of the head, 

so that it is seen both from above and from below. It is some- 

what arched, almost rectangular, with rounded lateral inferior cor- 

ners, and almost 2'/2 times larger than long. The inferior free 

margin is in some distance from the median line provided to an 
= 
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extent with a row of very fine, almost cylindrical hairs, which 

almost all were worn in the delineated specimen (Pl. 2, fig. 6.) 

The mandibles (Pl. 2, fig. 7 and 8) are almost triangular 

and strongly compressed. On the upper side of the head at the 

lateral margin close behind the labrum we see a little portion 

(with a rather faintly developed condylus) of the mandible (PIS 

fig. 3, d) and behind it the articular membrane (f) which, more- 

over, extends far inwards on the inferior side of the head (Pl. 2, 

fig. 4, f). Besides on this inferior side is seen a greater portion 

of the mandible (fig. 4, d) and its inferior well developed con- 

dylus (fig. 4, €); the rest of the mandible is overlapped by the 

labrum and other mouth-parts. Fig. 7 exhibits the inferior con- 

dylus (a) and the basis of the musculus adductor (c) and musc. 

abductor (b). Each mandible is inwards compressed to such a 

degree that the inner margin forms a sharp edge, the anterior 

half of which on the mandible (fig. 7) is sinuated and incised 

to form 5 teeth, the 3 distal of which are lying close together 

and to a certain extent above each other, while the right man- 

dible (fig. 8) possess but 3 teeth, all at the apex. On the inner 

margin of each mandible somewhat in front of the posterior angle 

is found 6—7 short sete in a short row (fig. 7, d). 

The maxillæ are large and for the most part visible without 

preparation (Pl. 2, fig. 4, g, and h) with exception of the inner 

lobe. When taken out and cleaned each maxilla is seen (PI. 

2, fig, 11) to consist of a large cardo (s), an oblong, powerful 

stipes with 2 lobes about equal in dimensions, and a 5-jointed 

palpus, which is shorter than the portion of the stipes lying 

behind its insertion. The morphological structure of the maxilla 

is easily understood when compared with the maxilla of J/achzlzs, 

according to the interpretation of the mouth: organs in Crustaceans 

and Insects given by me in »Zool. Anzeiger». ‘The Ist joint is 

the cardo. The 2nd joint (2) forms the broad basal portion of 

the stipes which tapers distally, where it is continued as the inner 

lobe (1?), this consequently being the lateral prolongation of the 

2nd joint. The exterior side of the maxilla is formed by an oblong, 

triangular plate (fig. 11, a), posteriorly wot quite reaching the 

cardo and in front bearing the palpus; aslope inside and in front 

of the distal half of this plate is found another oblong, triangular 
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plate (b), to which the not-jointed outer lobe (1?) is articulated. 

Compared with the maxilla of A/achz/zs the last-named plate turns 

out to belong to the long plate at the exterior margin (cut off 

from this by a secondary articulation), so that the two plates 

together constitute the 3rd joint of the maxilla, and the outer 

lobe is the prolongation of this joint (being cut off by another 

secondary articulation — quite as the lobe from the 3rd joint of 

the maxillipeds of a Gammarus). That this interpretation is 

correct is seen partly from the mentioned comparison with 

Machilis, partly from the circumstance that the palpus is artı- 

culated with the plate marked a, for if the plate marked b 

was not a piece secondary cut off but the real gth joint of the 

maxilla the palpus must take its origin from this and not from 

the first-mentioned plate. 

The inner lobe of the maxilla is towards the apex strongly 

excavated along the inner side (Pl. 2, fig. 12), the apex is obli- 

quely -cut off and by incisions divided in small lobes; behind 

these a number of long, stout, almost cylindrical, partly some- 

what curved spines are found. The outer lobe ıs almost round, 

for the most part firmly chitinised, a portion at the apex, espe- 

cially on the exterior side, is soft-skinned and clothed (as it were 

scaled) with extremely short hairs. The palpus (fig. 11, p) is 

5-jointed: the basai joint (4) is short and stout, the 2nd very 

short, the three others longer and cylindrical, the apex of the 5th 

showing the same structure as the apex of the labial palpus (PI. 

2, fig. 14), viz., an exceedingly small, cylindrical joint, the ter- 

minal face of which is set with a number of very small sense- 

pits, and round about this little joint the terminal face of the 

5th joint is provided with a number of larger and smaller annular 

pits, each with a spine-like, rather long sense-hair. 

The labium (Pl. 2, fig. 13), formed by the coalescence 

of 2 limbs, consists of 3 joints (formed by fusion along the median 

line), a lobe on each side from the zrd joint and a 3-jointed 

palpus. The basal joint, swdmentum (1), and the 2nd joint, 

mentum (2), constitute together a large plate, somewhat broader 

than long, of which the mentum occupies the greater portion, the 

submentum being only a narrow plate, which seen from below 

(Pl. 2, fig. 4, k) is posteriorly bent somewhat downwards. The 
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3rd joint consists very plainly of two in the sedan line coales- 

ced halves, each of which is continuated as an articulated, free, 

obliquely triangular lobe (1°), being but a little longer and broader 

than its joint, set with rather long sete along a portion of the 

outer margin, while its distal part is soft skinned and ornated as 

the tip of the maxilla. The palpus is about half as long as the 

maxillary palpus, 3-jointed, the joints increasing in length from 

the base, and the last one with the terminal face showing the 

same structure (Pl, 2, fig. 14) as the above described last joint 

of the maxillary palpus. 

Submentum is posteriorly articulated with a rather large, 

transverse plate (Pl. 2, fig. 4, 0) lying between it and the proster- 

num (p), and this plate I consider to be the well developed ster- 

num of the segment, which bears the labium and of which the 

tergite is not developed, while chitinous plates, probably repre- 

senting the epimera, are present behind at the posterior lateral 

angles of the sternum. From below we see on each side a smaller, 

transverse plate, divided by a transverse line into two halves (fig. 

4, q), and from the anterior margin arises a plate (not seen in 

the figure), broad behind and forward narrowed, stretching forward 

at the side of »the neck» and anteriorly connected with the skeleton 

of the head. Such a strong development of a sternum for the 

labium is, as far as I know, otherwise only found in the Zorfi- 

culina, while in several other Orthoptera, f. inst. the Mantodea, 

we find the lateral plates very highly developed. The inner sur- 

face of the submentum and of the greatest part of the mentum 

is as usual coalesced with the inferior side of the head, the median 

sternal part of which as in other Ortheptera and in Thysanura 

prolongs itself forward in the mouth-cavity as a free process, 

which is called the hypopharynx. 

The hypopharynx is (Pl. 2, fig. 9, h) oblong triangular, 

anteriorly somewhat rounded, the inferior side is well chitinised 

and glabrous with the exception of the soft-skinned anterior tip, 

the upper side (fig. 10, h) is soft-skinned and clothed with excee- 

dingly fine hairs as the apical part of the outer maxillary lobe. 

When the labium is removed from the head it is seen that it has 

been coalesced with the inferior side of the head not quite to the 

beginning of the hypopharynx, and at the hind corner of the hypo- 
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pharynx originates on each side an oblong, triangular process, 

lying partly outside of, partly (seen from below) somewhat beneath 

the basal part of the hypopharynx). ‘This process (m) is a little 

longer but considerably narrgwer than the hypopharynx, soft- 

skinned, with exception of the outer portion of the side turned 

downwards. These two processes are generally described as para- 

glossa, but this name is extremely infortunate, because they have 

- nothing to do neither with the hypopharynx nor with the labium; 

as I have stated in »Zool. Anzeiger» (see later on) they must 

be considered as the reduced 2maxillule, homologous with the 

ist pair of maxille in Crustacea (which I have called maxzllule) 

and that these organs are found much higher developed like real 

maxillulæ in Machzlis and especially in Campodea and Fapyx. 

The upper side of the hypopharynx is posteriorly the con- 

tinuation of the inferior wall of the pharynx, and at the beginning 

of the latter is found just behind the hypopharynx on each side 

a 3-branched chitinous plate (Pl. 2, fig. 10), the one branch of 

which (n) is directed behind, being long and broad and at the 

middle ornated with a small group of very small sense-pits (s), 

most likely organs of taste; the second branch is directed out- 

wards, the third (o) is slender, curved, directed inwards and a 

little forward and in the median line coalesced with the corres- 

ponding branch from the opposite side; in front of this thuswise 

formed arch is seen another slender transverse arch (p), the ends 

of which come in contact with the anterior margin of the first- 

mentioned arch a short way from its beginning. 

c. Thorax. Both on the prothorax and on the mesothorax 

the terga are strongly expanded at the sides, forming free, rather 

broad, somewhat deflexed plates, further the posteriorly strongly 

emarginated pronotum overlaps a considerable part of the meso- 

notum, and this, posteriorly somewhat lesser emarginate, overlaps 

a portion of the metanotum. ‘The metanotum is considerably 

shorter and somewhat narrower than the mesonotum, while the 

pronotum is almost as long as the two other nota together and 

but very little narrower than the mesonotum, When the thorax 

is seen from below (Pl. 3, fig. ı) the free lateral tergal plates of 

the pro-and mesothorax (a and b) are very conspicuous; the sterna 

are strongly developed in all 3 segments, forming large median 

en 
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plates. The prosternum (d) is the longest and most narrow, one 

third longer than broad, and overlaps posteriorly a little part of 

the mesosternum (e), which is somewhat shorter and broader, a 

little longer than broad, posteriorly overlapping the anterior margin 

of the metasternum; the metasternum (f) is somewhat shorter and 

considerably broader than the former, anteriorly having the sides 

largely expanded and the anterior margin deeply emarginate, 

posteriorly it overlaps the anterior median portion of the 2nd 

abdominal sternite (s*), the sternite of the ist abdominal seg- 

ment being evanished. To give a good description of the 

obliquely ascending lateral parts of the thorax with the coxæ is 

very difficult. The short coxæ are articulated at the outer margin 

of the sterna a.short way behind the beginning of the posterior 

half of the latter; the portion, visible from below, of the coxæ 

of the ist pair of legs (0) is very short, while it is somewhat 

longer on the two other pairs. At the hindmost pair of coxæ an 

“almost semilunar »Zrochantin» (n) can be pointed out with cer- 

tainty; at the second pair of coxæ the trochantin (m) is a narrow 

plate, directed obliquely forwards and outwards. If we will try 

to indicate one of the plates in prothorax as being the trochantin, 

it must be a very long plate (1), directed forward and anteriorly 

pointed, the interior half of which (with the posterior, long angle 

connected with the cox) is overlapped by the protruding lateral 

margin of the prosternum. The trochantins thus being drawn in 

between the thoracic plates is a very different structure from that 

found in Machilis, where the trochantins are free and very di- 

stinctly constitute the rst joint of the legs (see my note in »Zool. 

Anz.»). In the prothorax is found in the lateral wall one large, 

oblong plate, which consequently must be the efzmeron (Pl. 2, 

fig. 1, g). In the mesothorax are found 2 well developed plates 

(fig. 1, h), which I think are most correctly interpreted as the 

bipartited epimeron, and in front a smaller plate (i), most likely 

interpreted as efzsternum. In the metathorax only one single, 

arched plate, the epimeron (k), is found, the lateral wall being 

to a great extent occupied by the anteriorly strongly expanded 

metasternum. 

d. The legs. These are rather short, comparatively rather 

stout and vigorous, and increase strongly in length from the first 
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to the third, but otherwise essentially similar in structure (Pl. 2, 

fig. r and PL 3, fig. 2—6) The coxæ are mentioned above. 

The trochanter is stout, cut off from the femur by a rather oblique 

articulation; both on the upper and the lower side is found a 

group with 4—g small sense pits (fig. 2, 4 and 6, s); on the lower 

side of the two posterior pair of legs 4 or 6 of them are arran- 

ged in a row, the others lying a little apart; on the upper side 

and on the first pair the arrangement is somewhat more irregular. 

The femur is stout with the one side considerably arched. The 

tibia has a very peculiar shape, it increases strongly in thickness 

from the base towards the middle, and on the ıst pair a little 

before, on the 3rd pair a little outside the middle begins a ptcu- 

liar plane, owned to the circumstance that the tibia on the outer 

side is cut off very obliquely, so that its distal end becomes 

slender; the margins along this long, a little excavated and more 

membranous plane is trimmed all around with long sete. Spurs 

are wanting. The tarsi contain 3 joints, the 2 first of which (Pl. 

3, fig. 3 and 5) are strongly expanded, almost circular, the 3rd 

is slender, somewhat clavated, articulated at the middle of the 

upper side of the foregoing joint and ending with 2 uniform claws; 

empodium is wanting. Jn the tarsi of the rst pair (fig. 3) the 

basal joint seems to be somewhat broader than in the 2 other 

pairs, but besides the 2 broad joints in all the tarsi are mem- 

branous on the interior side and along the lateral margins on the 

upper side in such a way that they become soft cushions, which 

are able to be much extended in living specimens, while they 

collapse very much in specimens preserved in spirit and especially 

in exsiccated specimens. The inferior side of these 2 joints is 

closely studded with the usual fine and short fixing hairs (such hairs 

are found in the same way f. inst. on the 3 basal joints in the 

tarsi of Cerambycide); the 3rd joint is studded with similar hairs 

on a small area near the apex (fig. 2). — About the endowment 

of the legs with setz and hairs the figures give a sufficient idea. 

e. Abdomen. In proportion to the thorax this seems to 

be somewhat longer and a little more slender in the male (Pl. 2, 

fig. 2) than in the female with youngs (fig. 1). In both sexes 

it is somewhat longer than head and thorax together; the tergite 

of the rst segment is short bending downwards laterally and a 
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little inwards on the ventral side (Pl. 3, fig. 1, t') outside the 

articulation of the posterior coxæ, while the sternite is completely 

wanting. ‘The segments externally distinctly observed are, with 

exception of the 1st and the 2nd last ones, all of the same struc- 

ture and similar in both sexes; each consists of a tergite occu- 

pying the back and the sides and projecting inwards on the ventral 

side (Pl. 3, fig. 9, t*, t?) as a triangle, the inner portion of which 

overlaps the lateral margin of the well developed sternite, the 

result being that epimeral plates are wanting and that the pleurz 

only are present as an articular membrane. 

In the female we count in all 9 tergites, the last of which 

is small, and near the basis of the last but one tergite issue the 

cerci; on the ventral side only 6 sternites are found. In the 

male is found 11 very distinct tergites (Pl. 2, fig. 2), the last 

but one with the cerci, and 8 sternites. Consequently very essen- 

tial differences exist in the structure of the abdomen in the two 

sexes: now it is to be examined if they in reality are so great 

as it seems externally. Examining a distended skin of a female 

cleaned in caustic potash 2 very short tergites otherwise drawn 

forward and concealed under the 7th tergite (Pl. 3, fig. 8, t°), 

are easily found between this and the following broad tergite, 

which consequently becomes the roth (t!°) and is connected with 

the cerci. Thus we have 11 tergites in both sexes, the 8th and 

oth being very short and totally concealed in the female, while 

in the male they are quite similar to the preceding. 

As mentioned above the female possesses only 6 distinct ster- 

nites belonging to the 2nd——7th segment; the 5 anterior sternites 

are the usual transverse plates, but the 6th is prolonged back- 

wards as a great semicircular lobe (Pl. 3, fig. 7, s‘), reaching 

almost the hind margin of the abdomen; at the beginning of this 

lobe is seen on each side a rather long split (a) going forward 

through the sternite. On the above mentioned, cleaned skin is 

seen with transmitted light under this sternite 2 narrow, curiously 

formed plates, interrupted in the middle and obviously being the 

sternites (s°, s”) of the 8th and oth segments, transformed in this 

manner on account of the female genital aperture. At the outer 

margin af these two small sternites is seen in fig. 7 the véntral 

portion of the two corresponding tergites (t”, t”) and behind them 
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the ventral portion of the greater roth tergite (t'’), At the inner 

margin of this last tergite is seen a small, triangular plate, un- 

doubtedly the very small roth sternite (s!®), the posterior edge 

of which forms the anterior wall in the cotyle of the cerci; the 

rest of the ventral side of the 10th segment is membranous. ‘The 

11th segment, the »telson», is, seen from above, anteriorly trun- 

cated and posteriorly rounded, seen from below (PI. 3, fig. 7, 11) 

the lateral portion is anteriorly somewhat prolonged into the mem- 

brane of the roth segment; it is all over firmly chitinised, the 

sternite and the tergite not being separated by any membrane. 

Unfortunately I am not able to give so full a description of 

the structure of the male, having only one single specimen, which 

shall be spared. As mentioned before we find 8 well developed 

sternites, belonging to the 2nd—gth segment; in the female the 

sternite of the 7th segment was produced backwards as a rounded 

lobe, but in the male the sternite of the 9th segment is, quite 

from the lateral margins, produced backwards as a somewhat 

shorter, triangular lobe (Pl. 3, fig. 9), the median hind corner of 

which is further produced into a smaller, somewhat oblique, spine- 

like process, which seen from the side (Pl. 3, fig. 10) is curved 

considerably outwards. Behind the lobe are seen the exterior 

male organs, viz., 2 large chitinous hooks (fig. 9, a) and the 

penis (b). ‘The two hooks are lying on each side of the median 

line, but both are curved towards the left (seen from below as in 

fig. g towards the right) side; the right hook is curved only a 

little, the left very considerably, and this is half as long again 

as the other. ‘The penis (b) is large, rather soft-skinned, a little 

laterally compressed, posteriorly somewhat expanded, with the 

right lateral corner produced into a shorter, cylindrical prolon- 

gation, the terminal end of which is obliquely cut off and shows 

a peculiar structure; near the median line on the inferior side at 

the hind margin of the penis is found a small, conical process. 

— The roth tergite of the male is somewhat depressed longitu- 

dinally in the median line (Pl. 2, fig. 2); the 11th tergite is 

somewhat different in shape from that of the female, viz., some- 

what larger and longer and posteriorly cut off. About the struc- 

ture of the roth sternite and the 11th segment I am not able 

to give any further information; the figure 9 (Pl. 3) shows what 
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is seen without dissection, but I do not dare to give any inter- 

pretation. 

As mentioned before the roth segment is provided with 

cercz. These are essentially uniform in both sexes, but perhaps 

a little longer in the female; in the figured female each is 4,9 ™™ 

long, in the male but 4,5 ™™. From a point near the basis they 

decrease evenly in thickness towards the acute tip, and they are 

inarticulate, somewhat depressed and upon and near the lateral 

margins provided with numerous, shorter, stiff sets. 

f. The clothing of the body etc. In the male the posterior 

portion of the lateral margin and the exterior portion of the 

posterior margin of the 3 thoracal tergites are furnished with a 

row of middle-long setæ, being shorter anteriorly on the lateral 

margin and towards the middle line on the posterior margin; the 

hind margin of the 9 anterior abdominal tergites and 7 anterior 

sternites are towards the lateral corners furnished with similar 

setae. On the superior hind margin of the head is also found some 

similar setæ towards the lateral corner. Further the upper side 

of the body with exception of the head and the 11th abdominal 

segment is rather closely set with exceedingly short, depressed 

hairs (»le corps est.... revetu d’un duvet de poils courts et 

couchés, plus ou moins clairsemés» |SAUSSURE, op. cit. p. 12}) 

which rather easily are rubbed off. ‘The head of my specimen 

is destitute of such hairs, but if it also will be the case in fresh 

specimens I do not venture to say. 

In the two examined females the setæ along the lateral and 

hind margins of the thoracal and abdominal segments are about 

half as long as in the male, and almost all the minute hairs on 

the surface have disappeared, but the tergites are everywhere finely 

punctuated, these punctuations ‘being marks of former hairs. Fig. 

ı (Pl. 2) shows the female as I found it almost without hairs. 

The male measures 11,9 "", the female 11,5 "” without the cerci. 

g. Colour. In the female the whole body, the antennæ and 

the cerci are of a uniform, tawny colour, the legs perhaps a little 

lighter, more yellowish; the male is a little more reddish brown, 

with the process from the sternite of the gth segment and the 

genital hooks dark brown. . 

h. The spiracles. None of these, with exception of the 
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first pair, can be discovered with certainty without special pre- 

paration. In order to examine their number and position I opened 

longitudinally the back of a female with a pair of scissors, put 

it into a strong, cold dissolution of caustic potash during 24 

hours and then into glycerine. The more general features of the 

tracheal system are now rather easily studied with transmitted 

light under a dissecting microscope. We find the typical number, 

wiz vor pairs ‘Ther ast» paire (Ploy 35, fig. a.m) Iiessim the soft 

skin between the epimera of pro-and mesothorax close outside 

the basis of the anterior coxæ, and these spiracles are larger than 

all the others. The 2nd pair (2) is found behind the epimeron 

of the mesothorax close before the circumflexed anterior end of the 

metanotum and is smaller than the foregoing pair and somewhat 

larger than the following pairs. The 3rd pair (3), almost belon- 

ging to the metathorax, is situated in the membranous skin outside 

its epimera and close before the anterior margin of the circum- 

flexed ist abdominal tergite. The 4th pair (4) is situated in 

the membrane outside the sternite of the 2nd segment close to 

its anterior margin and is hidden by the marginal portion of the 

tergite of the same segment. The following pairs are (as the 4th) 

found in the above mentioned membranous pleuræ close outside 

the sternites of the concerned segments and a little behind their 

anterior margin, but are overlapped in a double way: firstly the 

pleuron with the spiracle being overlapped, as mentioned before, 

by the tergite of the same segment, secondly the sternite of the 

foregoing segment with its posterior portion overlaps the anterior 

part of the sternite and ventral portion of the tergite of the con- 

cerned segment; thus f. inst. the 3rd abdominal spiracle (the 5th, 

when all are counted) is found as shown in fig. 1 (Pl. 3) near 

the posterior margin of the 2nd sternite (the place is indicated 5). 

The last spiracle in the female belongs to the first one of the 

(2) shortened and overlapped segments and it is found quite on 

the same place as the other. — The spiracles are oblong and 

do not seem to present peculiarities; their structure and mecha- 

nism for closing I have, however, not examined more closely. 

From each tracheal chamber inside the spiracle goes a longitu- 

dinal tracheal stem to the chamber of the foregoing spiracle; the 

other stems I have not examined. 
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lll. Propagation. 

Having treated one of the females with caustic potash and 

then cleaned it in glycerine, something still remained in its in- 

terior, incommoding the study of the skeleton and the tracheal 

system. Having taken it out and examining it I became astonished 

by finding the skin of a gigantic young and skins of several 

smaller young ones of very different size. These skins being 

very distended and therefore not giving any trustworthy idea of 

the shape and real longitude of the young I did clip a longitudinal 

aperture in the back of the other female and found 6 young ones. 

The greatest one was situated rather posteriorly in the abdomen, 

the other in front of it and the smallest one far forward under 

the metanotum. ‘They were all of different size, the largest one 

(Pl. 3, fig. 11) gigantic, in his convoluted condition having the 

length of 2,8 "= from the anterior to posterior margin, conse- 

quently much longer when being stretched out in full length and 

then, I think, attaining almost !/3 of the length of the mother 

(11,5 "m) the smallest one was in the convoluted state 1,2 "= long. 

Perhaps it had been possible to find still 1 or 2 very small young 

or ova, if I had undertaken a regular dissection, but the rare 

animal should be treated with lenience. ‘The largest of the young 

ones (Pl. 3, fig. 11) is convoluted in such a way, that the cerci (c) 

are lying along the upper side of the head; all the segments of 

the body are easily seen (telson excepted) and the setæ on the 

thorax, the abdominal tergites and sternites, the cerci and the 

legs are well developed. ‘The antennz (a) have but 8 joints and 

are still inclosed in the skin from an earlier larval stage, much 

surpassing its tip. On the ventral side of the thorax is seen a 

folded mass of membranous skin (d). In the larva coming nearest 

as to size to the former the body is covered by a thin membrane 

without seta, but under this is seen the above described sete more 

feebly developed. In the earlier stages such seta are wanting. 

‘The most remarkable feature is, however, that in the 4 greatest 

specimens issues from the membrane between the head and the 

protergum an unpaired organ (b), slender at the basis but rapidly 

rather stout, the exterior side and the lateral margins of which 

are lacerated in a different way in the different larvæ; to the best 
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of my understanding this organ must be in connection with the 

interior wall of female genital organs and thus serve the nutrition 

of the young ones, which are growing to the astonishing size within 

the mother. By the taking out of the. two smallest young the 

head was broken off, which seems to me to indicate that also 

these specimens had been fixed by an organ from the neck. 

From this description it is evident that //emzmerus only 

gives birth to one young at a time and probably several days 

will pass away before the next young is developed to such a’ 

degree that it is ready to become born. Unfortunately I am not 

able to add anything more about this very interesting develop- 

ment. 

This curious propagation places the //emzmerus totally iso- 

lated from all known Insects, as far as I know, for the propaga- 

tion of the Pupzparous Diptera differs very much from this, and 

the other viviparous Insects always bear several or many young 

at a time, whereas /Z/emimerus simultaneously gives birth only 

to one young, differing from the adult specimens almost only in 

the number of joints of the antennæ and in the wanting sexual 

development of the last abdominal segments. 

As mentioned above Mr. Sjöstepr has also captured one 

young; this is white, the total length (the cerci excepted) is 

4,5 ™™, the abdomen is comparatively somewhat shorter than in 

the adults (the segments being — from influence of the spirit? 

— more contracted into each other), but besides it differs only 

in the structure of the antennz and of the last abdominal seg- 

ments. The antennz are composed of 8 joints, the 3rd being 

considerably longer than the following ones, and evidently this 

later on becomes divided into 4 joints, the 3 first of which are 

short (Pl. 3, fig. 1), the 4th about as long as the following. The 

abdominal tergites as in the male and 8 well developed sternites, 

but the 8th sternite is considerably lesser produced backwards than 

in the adults of both sexes, and the posterior margin is equally 

arched. I believe that this young is turning to be a male, not 

thinking it possible that the 8th and oth segment later on should be 

reduced as in the adult female, but I dare not deny the possibility. 

When verbally giving Inspector Dr. F. MEINERT a commu- 

nication about this propagation, he called my attention to state- 
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ments on a viviparous Cockroach and lent me the concerning 

treatises, viz., C. V. Rırev: A viviparous Cockroach (Insect Life, 

Vol. III, p. 443—44) and the same author's: Further Note on 

Panchlora (Insect Life, Vol. IV, p. 119—20) In the first paper 

is stated that the author already had published a note on Pan- 

chlora viridis in »Proceed. Entom. Soc. Washington», Vol. II, 

p. 129. It is evident from these notes that Panchlora viridis 

certainly at least as a rule gives birth to living young, but the 

whole is confined to that the young are slipping out of »the eggs, 

which as usually are to form an egg-cluster» a short time before 

the birth, that f. inst. a specimen »while being examined... had 

given birth to about thirty living young, besides some individuals 

still in their »pupa-cases» legg sacs] and a cluster of about twelve 

pupæ [eggs] arranged side by side» (Vol IV, p. 119). Then this 

fact is of little importance, only showing that while many other 

Cockroaches are giving birth to an egg-cluster, the eggs of which 

have the young undeveloped, the egg capsule remains a long time 

within the female of Panchlora viridis, so that the young ones 

become developed to such a degree that they hatch a very short 

time before the birth. Among specimens of just this species, 

captured by Dr. MEINERT (!'/2 1892) in the island of St. Jan (West- 

India) I have found a female with an egg-capsule somewhat pro- 

truding from the vagina. Further Dr. MEINERT has shown me a 

specimen of the common South-American species: Dlabera gr- 

gantea L., captured in a drawer within a house in Caracas (!/10 

1891), in the drawer were also found several newborn young 

running about, and on the well preserved adult specimen is seen 

a pair of young protruding from the vagina. ‘The newborn young 

attain a length of 8,8 mm while the female is 43,5 "2: 

A comparison between these facts, observed in the fam, 

Blattina, with that stated about /Zemzmerus, shows sufficiently 

that the development of these forms is essentially different, pre- 

senting but a point of resemblance of secondary nature in the 

birth of living young. 

IV. Occurrence and Biology. 

SAUSSURE writes op. cit. p. 20: »Habitat: Littus orientale 

Africæ, Sierra Leone», and p. 12: »Nous ne savons rien du genre 
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de vie des Hemimerus. Nous ne serions pas éloigné de leur 

supposer des moeurs parasitiques. C'est là ce que semblent indi- 

quer leurs formes aplaties, l’atrophie® des yeux, la brièveté des 

antennes, la forme des pattes qui sont bien aptes à remplir l’of- 

fice de crampons. Il ne serait pas impossible que ces insectes 

vécussent sur des quadrupèdes, comme les Platypsyllus avec les- 

quels ils offrent une certaine analogie de faciès.» These supposi- 

tions have turned out to be right. Mr. YNGVE SJÖSTEDT, who 

has collected a rich material of different classes of Arthropods for 

the »Riksmuseum» in Stockholm and besides has captured Rodents 

to Prof. T. TULLBERG in Upsala, has written to me a letter at 

great length, the most part of which I shall translate here. In 

order to capture Rodents, traps of different kind were set »in the 

forests on such places where these animals through their holes are 

proving themselves to be found, and in such a trap, a fox-trap, 

set in April inside the portion of the primitive forest near to the 

mangrove forest on Kitta, a great rat was captured, according to 

the determination of Prof. T. TULLBERG being Crzcetomys gam- 

bianus WATERH. Occupied with detaching this Rodent from 

the trap I observed a considerable multitude of small, tawny 

animals, very lively springing upon the rat and penetrating be- 

tween the hairs or curring upon the trap in advance of my hands, 

from which they turned down upon the ground, where I succeeded 

in catching some specimens and put them into a tube with spirit; 

a pair and among them a young [described above] was taken 

upon the rat. If I had been suspecting what a curious and rare 

Insect I had before my eyes I had, undoubtedly, obtained many 

more specimens by continued searching. Informed by Prof. AURI- 

VILLIUS that it was just the mentioned Hlemzmerus talpoides, 

and requested to search after it carefully in the future in order 

to obtain more specimens, I examined very carefully all the rats 

taken during the latter time, among which, however, no Crzce- 

Zomys, but without result. Immediateiy before my homeward 

route I visited Rio del Rey's factory, conducted by Mr. G. LINNELL, 

who had promised to preserve all the Rodents he possibly could 

obtain, and at my arrival he told me that he had succeeded in 

getting a great rat, ardently searched for by the natives for the 

sake of its flesh — just the C7zcetomys gambianus — captured 
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within the mangrove forest and preserved in rum. Asking him, 

if he, when the rat was captured, not had seen any yellowish 

Insects springing about it; he answered that such were very nume- 

rous, but probably lost during the bringing home of the animal, 

some of them, however, perhaps remained and were then to be 

found in the rum containing the rat, a supposition which proved 

to be right, because I found on the bottom of the jar 7—8 spe- 

cimens. » 

This letter gives very interesting informations about the occur- 

rence and habits of the //emimerus; concerning the Rodents 

collected by Mr. SJÖSTEDT in Kamerun and indicated in the letter 

I may perhaps refer the reader to TycHo TULLBERG: Ueber einige 

Muriden aus-Kamerum (Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. 

III, 1893). 

What the Hlemzmerus feeds upon seems-to me, however, to 

be rather puzzling. On account of the structure of the mouth 

we are able to say with considerable certainty, that it does not 

nourish itself by biting apertures in the skin of the host and 

sucking blood; it is more probable that it is feeding as most part 

ofthe Mallophaga, but its mouth-parts are, however, very different 

from those found within this large group. Perhaps the Zemz- 

merus feeds upon other small parasites on the Crzcefomys, and, 

according to the shape of the mouth-organs, this supposition does 

not seem quite improbable. The proventriculus does not possess 

the rows of chitin-tacks, found f. inst. in the Dlattina and 

Gryllodea. 

V. Literature on the subject, 

SAUSSURE writes (op. cit. p. 5): »En 1871, FRANCIS WALKER 

a indiqué plutôt que décrit, sous le nom de Hfemzmerus, un genre 

d'insectes aptères, qu'il classa dans l’ordre des Orthoptères, famille 

des Gryllides, tribu des Gryllotalpiens (Catalogue of the species 

of Dermaptera, Saltatoria, etc. of the British Museum, t. V, 1871, 

Supplém. page 2).» This statement must be sufficient as to the 

description of WALKER, as I have not seen the quoted work. — 

The treatise of SAUSSURE, the capital work on this animal, con- 

tains c. 22 pages in 4to and 1 plate, and is based on the exa- 
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mination of one single, exsiccated male, given him by the British 

Museum. The description is, inthe whole, better than the figures 

(comp. f. inst. fig. 4, showing the antennæ as possessing a short, 

not excisting basal joint, and numerous joints in the flagellum, 

while the description (p. 7) is correct). To enter into all details 

of his description and figures, pointing out what is right, what is 

erroneous and what it not mentioned, seems to me to be useless, 

- because I have given a representation which, I presume, may be 

able to compensate for SAUSSURE’S treatise in all points, as it is 

based upon much better material. I shall only point out that he 

has produced a description, which is very good in many parti- 

culars, but contains some very remarkable errors; it is, however, 

to be remembered that he has examined but one single, exsic- 

cated spemimen. Next it will be necessary to discuss the most 

essential errors and differences from my own representation. 

P. 7 he says: »Les yeux manquent, et semblent être rem- 

placés par une sorte de dépression ou par une petite pièce étroite 

(o) qui est comme incrustée sur le bord antérieur de la tête, en 

dedans de l’origine des antennes.» Examining his fig. 3 (with the 

letter 0) and comparing this with my fig. 3 (Pl. 2) it is easily 

discovered that his »pièce étroite (0)» is either the articular mem- 

brane of the mandible or the upper exterior part of the mandible, 

visible on the upper side of the head (see above). It becomes 

more difficult to understand his representation of »labium infe- 

rieur», both the description and the figure (fig. 6) showing the 

3rd joints (of the labium) with their lobes as not cut off from 

the 2nd joint and very small, though they, indead, are rather large 

(comp. Pl. 2, fig. 13) and very well defined, and he describes 

and delineates the labial palpi as being 4-jointed, though they 

are composed of but 3 joints. Quite inconceivable to me is his 

representation of »labium superieur, ou interne (endolabium)» (p. 26) 

as a rather large, anteriorly broader plate, split from the anterior 

margin a rather long way in the median line and with 3-jointed 

lateral palpi! I must believe that a very bad preparation has been 

the basis for this representation, for it seems to me to be quite 

impossible that individual anomalies can exist to such a degree. 

On the maxillæ he has overlooked the large cardo, on the other 

hand he has added in the description and the figures a chitinous 
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piece (d. in fig. 8 and fig. 9), which perhaps belongs to the inner 

skeleton of the head (Pl. 2, fig. 10, n in this paper), and most 

decidedly has nothing to do with the maxilla. 

Somebody will perhaps assert it being impossible, that an 

Entomologist so well reputed as H. DE SAUSSURE has been able 

to commit such great and curious errors in the representation of 

the mouth-organs of an Insect of such a considerable size, that 

he consequently has examined a totally different animal, and that 

my above remarks then are quite unwarrantable. Hereupon I will 

answer that the animals from Kamerun examined by me most 

decidedly must be referred at least to the same genus as Saus- 

SURE'S animal (about the chance of another species see later on), 

and here are my reasons. 1) The specimen described by Saus- 

SURE was given him by the British Museum and taken out of a 

little series of mounted, dried specimens; in London I have myself 

(in 1891, see above) examined the dissected mouth-parts of a pair 

of the specimens and concerning the »labium supérieur» and the 

shape of hypopharynx and maxillulæ I arrived to results very 

exactly agreeing with the foregoing description. 2) SAUSSURE'S 

description and figures of the shape of the body, the number of 

joints in the antennæ, the shape of the mandibles and of the inner 

and outer lobe of the maxill&, the size and form of the labial 

sternum, and of pro-, meso- and metasternum, the characteristic 

shape and structure of the tibiæ and of the abdominal cerci, the 

existence of 2 exterior sexual hooks in the male etc. show evi- 

dently, that his animal belongs to the same genus as those 

examined by me, for otherwise such accordance in so many essen- 

tial structural features was hardly possible. If WALKER's and 

SAUSSURE’S species are identical with mine is, on the other hand, 

another and much more difficult question; SAUSSURE’S description 

and especially his figures are in several particulars not sufficiently 

correct to settle this question with complete certainty. The geo- 

graphical occurrence: Sierra Leone and Kamerun, does not yield 

any point of support, because the host, Crzcefomys gambianus, 

has not been determined with absolute certainty by T. TULLBERG 

(see p. 44) in his work quoted p. 82, the possibility «not being 

excluded,-that the Rodent is Crzc. dissimilis de ROCHEBR., and 

besides Cric. gambianus has been found in Senegambia, north 
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of Sierra Leone, and most probably also in the last-named country, 

where the typical specimens of Hem. talpoides have been cap- 

tured. But only two of the differences between SAUSSURE’S and 

my representation are essential enough to merit a further discus- 

sion. SAUSSURE writes (p. 11) about the sternite of the gth seg- 

ment: »lequel est grand, transversal, ayant son bord posterieur 

large et taillé a l’angle obtus», and the appertinent figure (fig. 18) 

- shows about the same, while, as stated before, the sternite in the 

male examined by me is »produced backwards as a somewhat 

shorter, triangular lobe (Pl. 3, fig. 9), the median hind corner of 

which is further produced into a smaller, somewhat oblique, spine- 

like process, which seen from the side (Pl. 3, fig. 10), is curved 

considerably outwards» (p. 75), but it seems to me to be possible, 

that SaussuRE has overlooked these peculiarities, otherwise this 

difference may be a specific character. Further Saussure deli- 

neates the penis and the 2 genital hooks as being rather different 

from what is found by me, the right hook being considerably 

stouter and more straight, the left one not curved to such a 

degree as seen in my figure (fig. 9). But his figures are, as men- 

tioned before and with especial reference to what is stated about 

the numerous joints in the antennæ, too untrustworthy for laying 

stress on such details. /n my opinion it is most probable that 

my species is the Hemimerus described by WALKER and SAUS- 

SURE, but according to the differences pointed out it is impossible 

to state it with absolute certainty; it being, unfortunately, impos- 

sible to borrow animals from the British Museum, I must leave 

to the Entomologists of this Museum to settle this question. 

A large portion of SAUSSURES treatise is taken up by »Dis- 

cussion des affinités des Hemimerus» (p. 12—14) and »Compa- 

raison avec les diveis Ordres d’insectes» (p. 15—-18), of which 

the remarks and results, based upon the existence »d’un second 

labium» now are entirely worthless. His »Comparaison avec les 

Thysanoures» based upon MEINERT'S well-known paper about Fapyx 

and Campodea, is much better, but not complete, his »Compa- 

raison avec les Orthoptéres» is of little value. His establishing 

of a new order, Dzploglossata, is, in consequence of me represen- 

tation, very unfortunate. Quite inconceivable to me is his con- 

cluding remark (p. 24), in which the author, according to new 
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investigations on its affinities, undertaken »depuis que cette notice 

a été mise sous presse», pronounces: »Nous avons été conduit 

à envisager cet être comme constituant un type à part qu'on aura 

probablement à séparer de la classe des insectes.» 

MEINERT (in the note indicated above p. 66) has not seen 

any specimen of the Zemzmerus; therefore is taking it for granted 

that SAUSSURE'S description and figures of the mouth-organs are 

correct, but finds that his conclusion: a new order of Insects or 

a new sub-class of Arthropods, is not justified. He advances the 

opinion that in the Orthoptera the labium is the 4th pair of 

mouth-limbs, while the 3rd pair is not developed in the earlier 

known Insects, but the mouth-part, from which it should originate, 

is believed to be the »3die (egentlig förste) Metamer, som skulde 

svare til de Gvrige Insecters Underlæbe .... Orthopterernes saa- 

kalde Tunge (lingua), som i Almindelighed betragtes som en 

Deel af eller hele Hypopharynx» (p. 344), and which just in 

Hemimerus should be furnished with the »limbs (palpi)» figured 

by SaussurE. That I do not agree with MEINERT as to the grea- 

test part of these theories will be seen from the following. He 

concludes the note with these woords: »Efter sin Form og Habitus 

er Hemimerus nu nærmest en Orthopter, men efter sin Mund- 

bygning en Thysanur; efter min Opfattelse staaer den som en 

Mellemform mellem disse to nærbeslægtede Ordener, men til at 

danne en egen Orden, synes den mig dog for lidet udmeerket. » 

In the aboved quoted preliminary note in »Zoolog. Anzeiger» 

I have produced an interpretation, new in most of the main-points, 

of the mouth-organs of the Insects, and I have used this in the 

above description. Here I shall quote but the following main- 

points. The labium of Insects is homologous with the maxillipeds 

f. inst. in /sopoda and Amphipoda, the maxillæ of Insects with 

the 2nd pair of maxillæ in Crustacea, the hypopharynx in Insects 

(developed as a free organ in 7hysanura, Orthoptera and Dip- 

tera) is homologous with the »paragnatha» of Crustacea, while 

the maxillule (1st pair of maxillæ) in Crustacea are rather well 

developed in most of the 7ysanura (but very differently inter- 

preted by the different authors) and are also found as lateral lobes 

at the basis of the hypopharynx in several Orthoptera. Further 

I have studied the more special composition of the maxillulæ, 
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maxille and maxillipeds in Malacostracous Crustaceans and Insects. 

Here I perhaps may add a note which is the consequence of 

different paragraphs of the treatise, but is not pronounced ex- 

pressly: that the mandible, »corpus mandibulæ», (the joints of the 

palpus not included) in the Phyllopoda and other Entomostraca 

is homotypous with Ihe basal joint in the limbs of Phyllopoda, 

the mandible in the Malacostraca is homologous with the man- 

. dible in Phyllopoda and hymotypous with the basal joint in the 

maxillule and maxillæ (the »lacinia mobilis» on the mandible 

being a secondary lobe of the same nature as the lobes from 

the joints of the maxille), and the mandible in the Insects is 

homologous with the mandible of the Crustacea (hymotypous 

with the cardo in the maxillæ of Insects but not with the tro- 

chantin of the legs), consequently consisting of but one joint and 

no basal joint or joints of it being included in the lateral parts 

of the head, as set forth by different authors. 

VI. The systematic position of Hemimerus. 

The /femimerus must be referred either to Orthoptera or 

to Zhysanura; other Insects-orders being quite out of the question. 

As stated by Saussure it stands far from the 7 Æysanura con- 

cerning the structure of the tarsi and in the absence of the ster- 

nite of the 1st abdominal segment; I can add that the structure 

of the abdomen in the female (two of the segments being reduced 

and concealed), the short coxæ and especially the structure of 

the mouth removes it very far from the Zysanura and leads it 

to the Orthoptera. In the Thysanura the mandibles exhibite a 

shape and an articulation, agreeing even up to details with that 

which is found f. inst. in the Cumacea: the articulation with the head 

is stretching very long forward on the inner side of the mandible, 

and a great part of the muscles issues from the inner wall of the 

cavity of the mandible and fixes itself with the other end upon 

a horizontal chitinous plate between the mandibles etc., while in 

Hemimerus as in the different families of Orthoptera we find 

the mandibles articulated with their broad basal end, which is cut 

almost transversely off, and being moved‘ about an axis going 

from a more strongly developed inferior and a rather feeble 
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superior condylus through a stout wewsc. adductor and a rather 

slender #usc. abductor, but no muscles are going from the inte- 

rior of the mandibles to any median plate. ! 

Hemimerus most decidedly belongs to the Orthoptera, and, 

as far I can see, it does not possess any character removing it 

from this order. It is more difficult to point out the family, near 

to which it ought to be placed, nobody having tried to give a 

thorough representation, based upon an extensive morphological 

study of the skeleton etc., of the main genera in the very nume- 

rous families put together in this group, a study I intend to 

undertake on a subsequent occasion. I do not think that it 

would be correct to lay any stress on that in Hlemzmerus the 

eyes and wings are wanting; but its very anomalous propagation 

seems to me to be of greater systematical importance. It is easily 

seen that it has no connection with the Ephemeride, Libellulina, 

Perlarie, Termitina, Physopoda and Psocina; in the structure of 

the thorax etc. it is also far removed from the Mantodea, Phasmo- 

dea, Gryllodea, Locustina and Acridiodea. The remaining groups 

are but Dlattina, Embide, Forficulina and Mallophaga. From 

the Mallophaga it is profoundly divergent in the structure of the 

whole skeleton; the D/attına, which are very similar in general 

aspect, disagree in the structure of the antennæ, in the structure 

of the neck (and the accompanying direction of the head), but, 

above all, in the totally different structure of the thorax, in the 

long, triangular, protruding coxæ, 5 joints in the tarsi etc. Com- 

paring specimens of Emöbide with Hemimerus several very essen- 

tial differences are easily found; comparing, on the contrary, the 

animal with the Zorfieulina we are surprised at finding very great 

accordance in almost all structural features. Taking one of the 

wingless species, as Forf. acanthopygia GENE or Labidura advena 

MEIN. (and executing only a superficial dissection of this form) 

1 In »Zoolog. Anzeiger» I have briefly indicated these differences in the 

structure of the mandibles between Zhysanura and Orthoptera,; here I perhaps 

may add that the Zarve of the Ephemeride as to the articulation and muscles 

of the mandibles in the essential points are agreeing with those of the 7zysa- 

nura (Campodea, Fapyx, Collembola, Machilis, Lepisma), while all other Orthop- 

tera and their larve possess the above indicated structure. The Zphemeride 

and especially their larvæ also exhibit several other primitive features, f. inst. 

in the structure of the legs of the larvæ. 
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we find that is agrees very much with the Hemimerus in the 

following particulars: The shape of the hypopharynx with the 

maxillule, the structure of the maxille and particularly of the 

labium, with the same number of joints in the maxillular and 

labial palpi, the direction of the head and the existence of a well 

developed »labial sternum», the shape of the 3 thoracal sterna 

(exceedingly striking is the accordance in the shape of the coxæ 

.and their articulation with the body), the want of spurs on the 

tibiæ, the number of joints in the tarsi, the absence of a sternite 

in the ıst abdominal segment, the bending downwards and in- 

wards on the under side of the abdominal tergites, concealing 

the lateral margin of the sternites, in the female the sternite of 

the 7th segment being enlarged and the 8th and gth segment 

reduced and concealed, in the male the sternite of the oth seg- 

ment being enlarged and the 8th and oth segment very well 

developed. 

The more essential differences between Forficula and Hemi- 

merus are: the long cerci in the latter form, undoubtedly being 

homologous with the forceps, the smaller number of joints in the 

antennæ in the Hemimerus, some difference in the shape of the 

head, mandibles and maxillæ, in the shape of the thoracal seg- 

ments, the two basal joints in the tarsi being expanded in Hlemzz- 

merus etc. The anomalous propagation of Hlemzmerus is the 

most considerable difference. 

Thus we obtain the following result: Hemzmerus belongs to 

the Orthoptera, constituting a seperate family very closely allied 

to the fam. Forficulina. I will leave to an Entomologist, dis- 

posing of a much richer collection of the genera of Forficulina 

than we possess in our Museum, to work out diagnoses for the 

two families, thinking that my description and figures may be 

furnishing him for this task with sufficient materials as to the 

Hemimerus. 

Copenhagen, medio December 1893. 
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Explanation of the Plates. 

PL(TAT) AE 

Ovigerous female of Hem. talpordes WALK. (vix 5); the 

few remaining minute hairs on the body omitted. 

Adult male (a little more than 3); legs and antennæ 

omitted, but the minute hairs delineated even where rub- 

bed off)(see the text): 

The head (of the female) seen from above (4); a. basal 

joint. of the antenna, b. articular membrane of this joint, 

c. labrum, d. superior edge of the mandible, f. articular 

membrane of the mandible. 

The head (of the female) with the most anterior portion 

of the thorax, seen from below Ga: a. basal joint of 

the antenna, b. articular membrane of this joint, c. la- 

brum, d. mandible, e. inferior condylus of the mandible, 

f. articular membrane of the mandible, g. »the stipes» 

of the maxilla, h. exterior lobe of the maxilla, i. maxil- 

lary palpus, k. ıst joint of the labium (submentum), 

l. 2nd joint of the labium (mentum), m. lobe from the 

3rd joint of labium, n. labial palpus, o. chitinised plate 

between submentum and prosternum (the »labial sternum»), 

p- prosternum, q. chitinous plates going from the »labial 

sternum» upwards on the side of the neck. Almost all 

hairs on the maxillæ and labium are omitted. 

The 2 outmost joints of antennæ (of the female), seen 

in front (123); s. sense-pits of different size. 

The labrum, seen in front (#2). On the free margin 

the hairs are delineated only on the right side, and 

these seems to me to be uncomplete, the ends being 

broken oft. 

It may be remarked that fig. 6, fig. 7, fig. 8, 69 00, feos 

and fig. 13 all are delineated with #%e same enlargement (39), 

with the intention of showing the relative size of all mouth-parts 

(of the same female). 
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The left mandible, seen from below; a. condylus, b. 

origin of musculus abductor, c. origin of musc. adductor, 

d. a row of short set. 

The right mandible, seen from above. 

Hypopharynx (h.) and maxillulæ (m.), seen from below. 

Hypopharynx (h.) and maxillule (m.), seen from above 

(35), together with a portion of the inferior wall of the 

pharynx; n. chitinous plate in this wall, with a small 

group of sense-pits (s); o. chitinous branch from the last- 

named plate, running inwards and at the median line 

coalesced with a similar one from the other side, p. 

transverse, somewhat arched chitinous band. — In this 

as in the other figures on the two plates I have indi- 

cated the membranous skin with a clear greyish uniform 

tone, while the chitinised parts are white; the shadowed 

portions of hard chitin are shaded more strongly and 

sharply than the membranous parts, as it is seen espe- 

cially on fig. 4. 

The left maxilla, cleaned with caustic potash and seen 

from below; ı. the ıst joint (cardo); 2. the 2nd joint, 

1”. the lobe of the 2nd joint; 3. the 3rd joint, consisting 

of two parts (a. and b.) and together with the znd joint 

forming »the stipes», 1°. the lobe of 3rd joint (»the 

galea»); 4. the 4th joint of the limb, being the basal 

joint of the palpus (p.). 

The apical portion of the interior lobe of the maxilla, 

seen from the inner side (c. %°). 

The labium, seen from below (3°); 1. the basal joint 

(submentum), 2. the 2nd joint (mentum); 3. the 3rd joint, 

1°. the lobe from the 3rd joint. On the rst joint only 

the insertions of an irregular series of setz are indicated. 

The apical part of the labial palpus with the very small 

supplementary joint (a) and the sense-pits with their 

short sete (s) (125). 

PL «(Tat.), IL 

The anterior half of the body of the female, seen from 

below (15); the legs, with their coxæ, removed on the 

27 
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right side of the animal (the left side of the figure) and 

the tibiz etc. on the other side; a. the inferior side of 

the expanded pronotum, b. the mesonotum, c. the meta- 

notum, d. the prosternum, e. the mesosternum, f. the 

metasternum, g. the epimeron of the prothorax, h. the 

bipartited epimeron of the mesothorax, i. the episternum 

of the mesothorax, k. the epimeron of the metathorax, 

l. the »trochantin» of the 1st pair of legs, m. the tro- 

chantin of the 2nd pair of legs, n. the trochantin of the 

3rd pair of legs, o. the coxa of 1st pair of legs, p. the 

coxa of the 2nd pair of legs, q. membrane on the outer 

side of the metathorax, r. the »labial sternum», s° ster- 

nite -of the znd abdominal segment, t!. the tergite of the 

ist abdominal segment, t?. the tergite of the 2nd abdomi- 

nal segment, 1—6 the places of the 1st to the 6th spiracle. 

The rst leg on the right side of the female, seen from 

below (4%); s. sense-organs. 

The tarsus of the rst right leg, seen from above (2). 

The 2nd leg on the right side of the female, seen from 

below (3°); s. sense-organs. 

The tarsus of the 2nd right leg, seen from above (29). 

The 3rd leg on the right side of the fernale, seen from 

below (3,2); s. sense-organs. 

The hind part of the abdomen of the female, seen from 

below (15); the hairs are omitted, and on the left side 

of the figure are indicated by dotted lines the sternites 

and the lateral, ventral parts of the tergites, being con- 

cealed in the normal condition; s°.—s!°. sternites of 6th 

to the roth segment, only s® and s‘ being externally 

visible, t°—t!° lateral, ventral portion of the tergites of 

the 6th to the roth segment, only t® and t‘ being exter- 

nally visible, 11. the »telson», concealed with exception 

of its narrow posterior portion, a. incision into the ster- 

nite s". 

The hind part of the abdomen of the female, treated 

with caustic potash and very distended, seen from above, 

between t? and t!°, the tergites of the 7th and roth seg- 

ment, are seen the tergites of the 8th and gth segment, 

28 
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totally concealea in the normal condition of the animal 

keomp. Pl 2} fig. fire the. telson, 

Fig. 9. The hind part of the abdomen of the male, seen from 

below (2); a. genital hooks, b. the penis, c. the cerci, 

s®. and s”. the sternites of the 8th and oth segment, 

t°.—t!", the tergites of the 8th to roth segment. 

Fig. 10. The posterior end of the sternite of the gth segment, 

seen from the side. 

Fig. ıı. The greatest young taken out of one of the females, 

being in its. natural position (c. 46); a the antenna, b. 

the organ from the neck, c. the cerci, d. a folded mass 

of membranous skin. 

Förteckning öfver fjärilar, tagna på Hunneberg som- 

maren 1893. Studeranden vid Venersborgs allm. läroverk, C. O. 

NORÉN, som erhöll Entomol. Föreningens vandringsstipendium för 

ofvannämnda år, har lämnat nedanstående redogörelse för de fynd 

han lyckats göra på Hunneberg under sina exkursioner för under- 

sökning af fjärilfaunan därstädes. 

Aporia Crategi L. Allmän öfverallt. 

Pieris Brassica L. Likaledes. 

» Napi L. “Likaledes. 

Leucophasia Sinapis L. Östra sidan af berget, juni. 

Colias Hyale L. Samma lokal och tid. 

Thecla Rubi L. Allmän öfverallt. 

Polyommatus Virgauree 1. Östra sidan af berget. 

» Phleas L. Allman öfverallt. 

Lycena Orion Paty. Östra sidan af berget, juni. 
» Argus L. Allmän öfverallt. 

» Optilete KNnocH. Västra sidan af berget. 

» Îcarus Rorr. Allmän. 

Limenitis Populi L. Västra sidan af berget, juli. 

Vanessa Urtice L. Allmän. 

» Antiopa L. Tämligen allmän. 

29 
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Vanessa C. album L. 

Argynnis Paplua L. Västra sidan af berget, juli. 

> Adippe L. Juli. 

> Lathonia L. Allmän. 

> Pales v. Arsilache Esp. På mossar, juli. 

> Selene SCHIFF. Tämligen allmän. 

Melitea Athalia Rorr. Juli. 

Erebia Ligea L. Allmän. 

Satyrus Semele XL. Allmän. 

Aphantopus Hyperanthus L. Allmän. 

Epinephele Fanira L. Allmän. 

Coenonympha Arcanıa L. Västra sidan af berget, juli. 

» > Pamphilus L. Allmän, 

» Tiphon Rorr. Mossar, juli. 

Pararge Maera L. Östra sidan af berget, juli. 

> Hiera F. Allman. 

Hesperia Comma L. Allmän. 

Nisoniades Tages L. Allmän. 

Syrichtus Malvae L. Allmän. 

Deilephila Porcellus L. Västra sidan af berget, juni. Larv. 

Macroglossa Bombyliformis Ocus. Östra sidan af berget. 

Ino Statices LL. Västra sidan af Halleberg. 

Hepialus Humuli L. Östra sidan af berget, juni. 
Hecta L. Westra sidan af berget. 

Rhyparia Melanaria L. Mossar, juli. 

För en erfaren fjärilsamlare skall resultatet af ifrägavarande 

exkursion troligen förefalla nägot magert, men det är därvid att 

märka, att nattfjärilar i förteckningen förbigätts, emedan de, som 

infängats, ännu voro obestämda vid dess nedskrifvande. Må man 

dessutom erinra sig, att det för att framgångsrikt samla insekter 

äfven fordras erfarenhet och öfning, hvilka vinnas först efter hand 

och genom god ledning. 

Sven Lampa. 
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BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM SVENSKA 

FJÄRILARS GEOGRAFISKA UTBREDNING 

AF 

J. MEVES. 

Såsom ytterligare fortsättning af de i tidskriftens årg. 1886, 

sid. 102 och årg. 1888, sid. 17 under ofvanstående rubrik in- 

förda uppsatser lämnas här redogörelse för intressantare fynd, 

gjorda dels i Upland vid Rosersberg, 32 kilometer norr om Stock- 

holm, Spånga, 8 km. nordväst från Stockholm, och uti skärgår- 

den å Väddö, 25 km. nordost från Norrtelje, Rådmansö 20 km. 

öster från Norrtelje, Skarpö utanför Vaxholm och Vermdö, 15 km. 

öster från Stockholm, dels i Jemtland vid Kall, 100 km. v. n. v. 

från Östersund och vid Enafors, 150 km. väster från sistnämnda stad, 

dels i Helsingland, dels ock i Bohuslän vid Torreby, 21 km. n. o. 

från Uddevalla. 

Colias Palaeno L. ab. 2 Werdandi H. S., ny för Sverige, 

Helsingland (Herr Rupotpnt). — Polyommatus Phlaeas L. v. 

americanus D'Ure., ny för Sverige, Kall 11—15 aug. 1892. — 

Melitaea Athalia Rorvr. v. Parthenoides KEFERST., Väddö, 26 

juli 1890. — Argynnis Frigga THNBG ab. Ahti J. SAHLB., ny 

för Sverige, Enafors (Herr RUDOLPHI). — Spilosoma urticae Esp., 

Vermdö 19 och 20 juni 1891. — Notodonta tritophus Ese., 

Spånga, utkläckt 13 maj 1890. —- Cymatophora flavicornis Cu. 

ab. unimaculata J. Mev., Spånga 1 juni 1889, Väddö 16 juni 

1890. — Dryophila raptricula HB., Spånga 21 aug. 1888. — 

Agrotis hyperborea ZETT., Rosersberg 12 aug. 1887. — Agr. spe- 

cosa He. v. arctica ZETT., Skarpô 11 aug. 1893. — Agr. stig- 

matica Hp., Skarpö, allmän i juli och aug. 1893. — Agr. zslandica 

STAUD. v. rossica STAUD., ny för Sverige, Skarp6 7 aug. 1893. 

— Mamestra glauca He. v. lappo Dur., Spånga, utkläckt 27 

maj 1890. — Hadena ochroleuca Esp., Kall 5 aug. 1892. — 

I 
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Had. remissa He., Väddö ro juli 1890. — Had. literosa Hw., 

Skarpö 31 juli 1893. — Zapinostola Hellmannt Ev., Skarpö 29 juli 

och 5 aug. 1893. — Caradrina grisea Ev., Väddö 8 juli 1890. 

— Taeniocampa stabilis View., Torreby, utkläckt 5 mars 1891. 

—- Plastenis retusa 1.., Väddö, utkläckt 3 och 5 aug. 1890 (det 

ena ex. ovanligt rödt). — Zoxocampa viciae HB., Spånga 18 juli 

1888 och 2 juni 1889. — Herminia tentacularia L. v. modestalis 

Heyp., ny för Sverige, Rådmansö 11 juli 1885, Kall 7 aug. 1892. 

— Cabera pusaria L. v. rotundarıa Hw., utkläckt, Rosersberg 

1888, Spånga 1890, Torreby 1891, Skarpö 1894. — Zugonia ero- 

sarıa Bu. ab. tiliaria Hr., utkläckt, Väddö 26 aug. 1890. — 

Hybernia aurantiaria Esp., Skarpö, utkläckt 22 okt. och 9 nov. 

1893. — Crdaria olivata BKH., Rådmansö 28 juli och 1 aug. 

1885, Väddö 26 juli 1890. — Crd. didymata L. v. ochroleucata 

AURIV. 9, Spånga 22 juli 1889 och Väddö 27 juli 1890, 2 Skarpö 

31 Juli 1893. 

UEBERSICHT. 

Beitrag zur Kenntniss der geographischen Verbreitung schwe- 

discher Schmetterlinge, woraus folgende für Schweden neue Arten, 

Varietäten oder Aberrationen zu bemerken seien: Co/ias Palaeno 

L. ab. 9 Werdandi H. S., Polyommatus Phlaeas L. v. amert- 

canus D'UrB., Argynnis Frigga Tunes ab. Ahtı J. Saxe. 

Agrotis islandica STAvD. v. rossica Sravup., und Herminia 

tentacularia 1. v. modestalis HEyD. 
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FORTSATTA BIDRAG TILL ARADIDERNAS 

KÄNNEDOM. 

AF 

E. BERGROTH. 

Sedan flera är har det varit min afsikt att i en monografi 

sammanställa de hittills kända formerna af Aradidernas familj. 

Denna plan har tills vidare icke kunnat realiseras, emedan jag 

ej varit i tillfälle att granska de talrika arter, hvilka uppställts 

af WALKER och förvaras 1 British Museum. WALKERS beskrifningar 

äro i och för sig icke så alldeles ofullständiga, men då han inom 

några få släkten sammanfört en mängd heterogena former, är det 

i de flesta fall omöjligt att bilda sig en föreställning om hans 

arters systematiska plats. Ehuru jag sålunda nödgas uppskjuta 

‚mitt större arbete till en obestämd framtid, har det synts mig 

vara skäl att, till undvikande af synonymer, tid efter annan med- 

dela beskrifningar på de nya former, som tillsändts mig från 

museer och privatsamlingar. 

1. Calisius interveniens n. sp. 

Elongatus, angustus, ferrugineus, scutello et pedibus pallide 

testaceis. Caput pronoto paullo longius, parce aspere granulatum, 

dentibus postocularıbus obliquis, acutis, spinis antenniferis acutis, 

divaricatis, articulis tribus primis antennarum subaequilongis, 

primo ceteris angustiore et magis lineari, quarto tertio crassiore 

et plus quam duplo longiore. Pronotum carinis et lateribus 

aspere granulatis, his ante medium levissime sinuatis. Scutellum 

basin segmenti quinti dorsi abdominis paullo superans, carina 

media granulata. Abdomen margine laterali distincte granulatum, 

connexivo punctulato. Long. 2 3 mm. 

Australia (New South Wales). — Mus. Holm. 

Entomol. Tidskr. Ärg. 15. H. 2 (1894). I 7 
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Inter C. pallipedem STAL et Ghilianiz Costa intermedius, 

ab illo magnitudine minore, lateribus pronoti multo minus sinua- 

tis, ab hoc lateribus abdominis distinctius granulatis divergens, 

ambobus angustior et magis elongatus. 

Obs. Gen. Aradosyrtis Costa a gen. Calisius STÅL non 

est distinguendum. 

2. Phyllocraspedum interjectum n. sp. 

Ovatum, sordide testaceum. Caput lobo antico pronoti me- 

dio dimidio longius, spinis antenniferis acutis, parum divergenti- 

bus, articulis duobus primis antennarum corpori concoloribus, 

dense et sat longe pilosis, pilis latitudine articulorum longioribus, 

articulo primo duobus sequentibus unitis paullo breviore, secundo 

primo plus quam duplo breviore, apice incrassato, subnudo, tertio 

secundo dimidio longiore, subglabro, levissime fuscescente, quarto 

secundo breviore, infuscato, dimidio basali subglabro, dimidio 

apicali piloso. Pronotum a basi apicem versus vix ampliatum, 

lateribus medio sinuatis ante et pone medium leviter obtusissime 

angulatis, angulis apicalibus in lobum latum apice sinuatum bre- 

viter productis, lobo disci antico postico medio aeque longo. 

Scutellum transversim remote leviter rugosum, medio carinatum. 

Hemelytra medium segmenti abdominis sexti attingentia, angulo 

apicali corii acuto, margine ejus apicali late sinuato. Abdomen 

lateribus subaequaliter rotundatum, segmento primo lateribus basin 

versus subsericeo-pubescente, angulis posticis segmentorum om- 

nium lobato-prominentibus, lamina laterali foliacea segmentorum 

longitudine haud latiore, margine antico libero sat fortiter, mar- 

gine postico libero levius rotundato, intervallo inter margines 

liberos fimbriis repleto, lamina foliacea segmenti sexti nervo sub- 

mediano crasso instructa, lamina foliacea segmenti genitalis intus 

valde rotundata, extus subrecta, paullo ante apicem leviter am- 

pliata, nervo crassiusculo prope marginem externum sito et ante 

apicem in hoc margine desinente praedita, laminis genitalibus 

angulos apicales segmenti sexti abdominis perpaullum superanti- 

bus. Pedes compressi, fere concolores, femoribus supra et subtus 

dense sat longe erecte concoloriter pilosis, pilis latitudine femo- 

rum paullo brevioribus, tibiis brevius pilosis, apice paullo infus- 

catis. Long. 2 9,3 mm. 
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Columbia. — Mus. Berol. 

Ph. eximio Hacı. affınis, at pronoto lateribus subparallelo 

et lateribus abdominis aliter constructis mox distinctus. 

För ett säkert ätskiljande af de tre arterna af detta släkte 

är det nödigt att taga hänsyn till karakterer, som icke omnämnas 

i de hittills publicerade beskrifningarna, hvarför jag meddelar 

följande bestämningstabell. 

ı (4) Articulus antennarum primus et pedes pallida et pallide 

longius pilosa, pilis latitudine hujus articuli et femorum 

haud vel parum brevioribus. Abdomen lateribus subae- 

qualiter rotundatum. 

2 (3) Articulus antennarum secundus breviter pilosus. Pronotum 

a basi antrorsum fortiter ampiiatum. Lamina foliacea late- 

ralis segmentorum omnium abdominalium et genitalis nervo 

distinctissimo instructa, longitudine sua evidenter latior. 

Margo liber anticus et posticus laminarum lateralium abdo- 

minis rectus. Laminae foliaceae genitales angulos apicales 

segmenti sexti abdominis aliquantum superantes, nervo 

paullo extra medium sito, percurrente. Segmenta duo prima 

abdominis lateribus nuda. eximium Hast. 

On — 
N 
Ne 

Articulus antennarum secundus subaeque longe pilosus atque 

articulus primus. Pronotum a basi antrorsum vix amplia- 

tum. Lamina foliacea lateralis segmentorum quinque pri- 

morum nervo distincto destituta, lamina segmenti sexti et 

genitalis nervo crassiusculo instructa. Lamina segmentorum 

abdominalium longitudine haud latior. Margo liber anticus 

laminarum lateralium abdominis fortius, margo liber posti- 

cus levius rotundatus. Laminae foliaceae genitales angulos 

apicales segmenti sexti abdominis parum superantes, nervo 

prope marginem externurn sito, ante apicem in hoc margine 

desinente. Segmentum primum abdominis lateribus basin 

versus subsericeo-pubescens, apice, sicut latera segmenti 

secundi tota, nudum. interjectum BERGR. 

4 (1) Articulus antennarum primus niger, breviter nigro-pilosus, 

pilis latitudine articuli sat multo brevioribus; articulus 

secundus subglaber. Femora pallido- et nigricante-varia, 

brevissime nigro-pilosa. Tibiae nigricantes, pallido-biannu- 

latae. Abdomen a basi sua ad apicem segmenti tertii recta 
a 
2 
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linea sensim ampliatum, segmentis duobus primis lateribus 

sericeo pubescentibus. Pronotum a basi antrorsum leviter 

ampliatum. Lamina foliacea lateralis segmentorum quinque 

primorum nervo destituta, lamina segmenti sexti et genitalis 

nervo crassiusculo instructa. Lamina lateralis segmenti 

primi et secundi abdominis angustissima. Lamina lateralis 

segmentorum ceterorum subtriangularis, antice valde angu- 

stata. Margo liber anticus laminarum lateralium abdominis 

brevissimus, subsinuatus, margo liber posticus subrectus. 

Laminae foliaceae genitales angulos apicales segmenti sexti 

abdominis non attingentes, nervo margini externo valde 

approximato et in medio hujus marginis desinente. 

lanceolatum Fanr. 

Då byggnaden af bakkroppens sidolober är svar att exakt 

beskrifva, vill jag har nedan förtydliga den samma genom afbild- 

ningar af 

segmentum quartum connexivi 

Ph. eximir. Ph. interjecti. Ph. lanceolati. 

3. Carventus illitus n. sp. 

Elongato-ovatus, fuscocinnamomeus, opacus, supra maxima 

parte subtusque lateribus griseo-delibutus. Caput longitudine 

paullo latius, processu apicali medium articuli primi antennarum 

superante, spinis antenniferis extus parallelis, dentibus postocula- 

ribus oculos superantibus, antennis capite plus quam sesqui lon- 

gioribus, articulo secundo primo fere duplo breviore, tertio primo 

subaequilongo, quarto secundo paullo longiore. Pronotum trans- 

versum, subrectangulum, margine apicali levissime subrotundato, 

angulis apicalibus extus obtusiuscule leviter eminulis, lobo postico 

antico paullo latiore. Scutellum lateribus leviter rotundatum, 

apice obtusum. Hemelytra basin segmenti sexti abdominis paullo 

superantia, corio a membrana sat discreto, medium scutelli paullo 

superante, membrana grisea, nitidiuscula. Abdomen lateribus 

levissime rotundatum, angulis apicalibus segmentorum levissime 

4 
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obtuse prominulis, angulis apicalibus segmenti sexti in femina 

segmentum genitale leviter superantibus, in mare longius subtri- 

angulariter lobato-productis, segmentum genitale longe superan- 

tibus, apice obtusiusculis. Pedes concolores. Long. o& 4 mm., 

9 4,9 mm. 
Java. — Coll. MONTANDON. 

C. griseolo SIGN. proximus, sed structura pronoti distinctus. 

4. Artabanus quadrispinosus n. Sp. 

Oblongus, fere glaber, niger, articulo tertio antennarum basi 

et quarto apice, rostro tarsisque sordide ferrugineis, coxis et 

trochanteribus piceis, parcius minutissime granulatus, retrorsum 

levissime dilatatus. Caput subaeque longum ac latum, processu 

apicali lateribus parallelo, apice late sinuato, spinis antenniferis 

acutiusculis, dentibus postocularibus parvis, bucculis antice eleva- 

tis, antennis graciliusculis, sublaevibus, articulo primo apicem 

capitis subattingente, secundo primo paullo longiore, tertio secundo 

tenuiore et paullo breviore, quarto tertio subaequilongo. Prono- 

tum longitudine media duplo latius, lateribus ante medium pro- 

fundius sinuatis, angulis apicalibus rotundatis, leviter lobulato- 

prominentibus, angulis basalibus rectis, lobo antico quadricalloso, 

lobo postico antico longiore et sat multo latiore, lateribus ejus 

rectis, parallelis, antice rotundatis. Scutellum transversim rugo- 

sum, medio longitudinaliter carinulatum. Hemelytra basin seg- 

menti sexti dorsi abdominis attingentia, corio scutello multo lon- 

giore, medium segmenti secundi connexivi attingente, angulo api- 

cali subrotundato, margine apicali extus leviter rotundato, intus 

sinuato, membrana nigra, nitida, ad angulos basales macula fla- 

vida notata Abdomen subtus laeve, segmento primo ventrali 

fovea media transversa praedito, segmento secundo basi medio 

longitudinaliter fortiter rastrato. Pedes minutissime granulati, 

femoribus quattuor posterioribus subtus ante apicem spina arma- 

ts. Lone. © 7,3! mm, 

Sumatra (Lubu Sampir). — Mus. Genev. 

Femoribus mediis quoque spina armatis inter congeneres 

insignis. Ab A. sexspinoso BERGR. femoribus anticis inermibus 

et notis plurimis aliis mox differt. 

> 
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5. Artabanus excelsus BERGR. 

Segmentum tertium ventrale feminae ut in mare sculptum est. 

6. Hesus simiolus n. sp. 

Ovalis, colore variabilis. Caput nigrum, superne remote 

transversim rugosum, processu apicali apice fere integro, medium 

articuli primi antennarum non attingente, spinis antenniferis bre- 

vibus, obtusis, dentibus postocularibus obtusiusculis, antennis 

capite fere duplo longioribus, articulo secundo primo plus quam 

duplo breviore, tertio primo breviore, quarto secundo longiore. 

Pronotum nigrum, lateribus medio sat profunde obtusangulariter 

sinuatum, lobo antico antrorsum angustato, lateribus medio den- 

ticulo parvo et-angulis anticis tuberculo parvo interdum armatis, 

disco. medio rugis duabus retrorsum divergentibus interdum medio 

obscure lutescentibus antice saepe acutiuscule elevatis praedito, 

lobo postico antico multo latiore, lateribus rectis, disco parce 

granulato et interdum medio callis duobus minusculis laevibus 

tuberculiformibus approximatis instructo, margine postico recto, 

angulis posticis paullum extra angulos basales scutelli leviter lobu- 

lato-prominulis. Scutellum nigrum, transversim rugosum. Heme- 

lytra segmentum abdominale sextum attingentia, corio luteo venis 

fuscis aut toto fusco, apicem segmenti primi superante, margine 

apicali intus profunde sinuato, membrana lutea fusconervosa aut 

nigra, macula marginali flava post angulum apicalem corii sig- 

nata. Pectus nigrum, medio (vel saltem metasternum medio) 

flavum. Abdomen maris a basi sua ad apicem segmenti secundi 

leviter dilatatum, deinde apicem versus sensim leviter angustatum, 

margine laterali segmenti sexti in mare paullo ante angulum api- 

calem levissime et anguste sinuato, connexivo fusco et flavo varie- 

gato, angulis posticis segmentorum levissime prominulis, ventre 

sat dense punctato, toto flavo vel lineis duabus longitudinalibus 

pone coxas posticas incipientibus retrorsum convergentibus lateri- 

busque fuscis macula marginali flava ante angulum apicalem seg- 

mentorum excepta, segmento sexto anoque fusconigris, illo medio 

leniter flavescente. Pedes nigri fuscive, tibiis annulis duobus 

flavidis ornatis. Long. œ 8—g9 mm. 

Vallis Amazonas (Cumbase et Itaituba). — Coll. Mon- 

TANDON et mea. 
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H. cordato FABR. affinis, sed abdominis forma certe distinc- 

tus. Caput, pronotum scutellumque interdum ochreo-delibuta. 

7. Artagerus Montandoni n. sp. 

Ovalis, fusco-terreus. Caput subrotundatum, occipite medio 

rugoso-elevato, processu apicali late et breviter conico, apice 

obtuso, haud multo ultra apicem spinarum antenniferarum pro- 

ducto, his leviter divergentibus, apice obtuse rotundatis, antennis 

medium pronoti superantibus, articulo primo breviter hispide setu- 

loso, secundo primo fere triplo breviore et triplo augustiore apice 

quam basi perpaullo crassiore, tertio secundo angustiore et dimi- 

dio longiore, apice paullo incrassato, quarto clavato secundo | 

paullo breviore. Pronotum lateribus medio profunde sinuatum, 

lobo antico capite multo latiore, quadricalloso, callis exterioribus 

majusculis, interioribus minutis, lateribus rectis, margine antico 

medio sinuato, utrinque inter medium et angulum anticum sub- 

rectum rugoso-prominulo, lobo postico antico multo latiore, late- 

rıbus subrectis. Scutellum rugis paucis transversis et carina me- 

dia rugulosa longitudinali instructum, apice truncatum. Proster- 

num medio triangulariter elevatum, meso-et metasternum medio 

late leviter longitudinaliter sulcata, Hemelytra medium segmenti 

quinti abdominalis paullo superantia, corio scutello longiore, an- 

gulo apicali rotundato, membrana nitidiuscula, fusca, maculis dua- 

bus subconfluentibus basalibus obscure luteis notata. Abdomen 

hemelytris multo latius, angulis apicalibus segmentorum paullo 

prominentibus, segmentis ventralibus areola media laeviuscula 

praeditis, margine postico horum segmentorum nonnihil incrassato. 

Pedes breviter hispide setulosi. Long. ® 7,5 mm. 

Vallis Amazonas (Cumbase). — Coll. Monranpon, 

A. setoso STÅL affinis, sed minor, corpore non setoso, struc- 

tura pronoti abdominisque mox distinguendus. 

8. Dysodius ampliventris n. sp. 

Fuscus, argillaceo-delibutus, subtus piceus. Caput latitudine 

multo longius, pronoto medio aequilongum, jugis tylo multo longi- 

oribus, antice paullo divaricatis, apice obtusis, extus rude crena- 

tis, spinis antenniferis acutis, medium articuli primi antennarum 

subattingentibus, antennis brevibus, capite tamen evidenter longi- 
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oribus, articulo primo secundo et tertio simul sumptis longitudine 

subaequali, apicem capitis sat longe superante, apicem versus 

incrassato, articulo secundo apice incrassato, tertio secundo paullo 

longiore, e basi ad apicem sensim leviter incrassato, quarto se- 

cundo distincte breviore, dentibus postocularibus latis, sublobuli- 

formibus, oculos paullo superantibus. Pronotum basi late levis- 

sime sinuatum, lobo antico medio postico aequilongo, disco ini- 

quo et parce granulato, lateribus in lobum latiusculum lunatum 

extus crenulatum antice oculos superantem prolongatis, lobo po- 

stico antico multo angustiore, lateribus subparallelis. Scutellum 

apice obtusum. Pectus medio subtiliter punctatum. Hemelytra 

abdomine triplo angustiora et multo breviora, corio scutello multo 

longiore, intus dilutiore, margine apicali leviter rotundato, angulo 

apicali rotundato, membrana livida, venis fuscis. Abdomen rotun- 

dato-ovatum, lobo antico thoracis evidenter latius, lateribus crenu- 

latis, ventre distincte punctato. Pedes breves, femoribus praeser- 

tim subtus granulatis, posticis marginem abdominis vix attingen- 

tibus. Long. ® 12 mm.; lat. lob. ant. pronoti 5,2 mm.; lat. 

abdom. 6,5 mm. 

Brasilia borealis: Itaituba ad rivum Tapajos in valle Ama- 

zonas. — Coll. MONTANDON. 

D. crenulato STÅL proximus, sed minor, structura capitis, 

lobo antico pronoti latiore, lobulis angularibus anticis latioribus, 

longioribus magisque extus vergentibus, lobo postico angustiore, 

abdomine magis rotundato, pedibus multo brevioribus distinctis- 

simus. 

Dusius nov. gen. 

Caput basi arcuato-rotundatum, dente postoculari armatum; 

antennae in spinam lateralem capitis insertae, articulo basali pro- 

cessum apicalem capitis longius superante; rostrum basin capitis 

attingens; sulcus rostralis subparallelus. Pronotum antrorsum de- 

clive, margine basali ante basin scutelli profundius sinuato, extra 

angulos basales scutelli retrorsum lobato-producto, disco transver- 

sim impresso, lobis ambobus rugis duabus altis retrorsum diver- 

gentibus instructis. Scutellum mox ante apicem in tuberculum 

elevatum. Prosternum basi inter coxas transversim carinato-ele- 

vatum, hac carina carinam longitudinalem antrorsum emittente. 
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Hemelytra abdomine breviora et multo angustiora, corio scutello 

longiore, membrana venosa. Abdomen subtus modice convexum, 

spiraculis a margine basali et apicali segmentorum aeque longe 

remotis, a margine laterali quam a basali vel apicali plus quam 

duplo longius distantibus. Pedes antici sat approximati, medii 

quam postici magis distantes; femora inermia. 

Generi americano ///bius STÅL affinis, sed capite dente 

postoculari instructo, pronoto basi medio profunde sinuato et 

utrinque supra basin corii lobato-producto, scutello prope apicem 

tuberculato-elevato mox distinctus. 

9. Dusius torvus n. sp. 

Ovatus, niger vel obscure fuscus, sparsim adpresse ochraceo- 

pilosus, corio ferrugineo vel obscure testaceo. Caput subaeque 

longum ac latum, processu apicali medium articuli primi anten- 

narum attingente, apice sinuato, spinis antenniferis extus subpa- 

rallelis, dentibus postocularibus acutiusculis, oculos superantibus, 

antennis granulatis, setulosis, articulo secundo primo nonnihil 

breviore, tertio secundo pauilo longiore, quarto secundo evidenter 

breviore. Pronotum disco parce granulatum, margine antico me- 

dio in collum producto, angulis anticis rectis, marginibus latera- 

libus arcuato sinuatis, serie granorum praeditis, lobo antico et 

postico subaeque longis, hoc illo latiore, rugis illius antice et 

postice tuberculato-elevatis. Scutellum apice pone tuberculum 

anteapicale deplanatum, marginibus lateralibus nonnihil carinato- 

elevatis, carinis paullo ante apicem abruptis. Pectus remote gra- 

nulatum. Hemelytra (2) segmentum dorsale sextum abdominis 

attingentia, corio apice acutangulo, margine apicali leviter sinuato, 

venis parce granulatis, membrana fuscotestacea. Abdomen mar- 

gine crenatum, subtus medio convexiusculum, lateribus explanatis, 

segmento primo medio impresso. Pedes granulati, setulosi. Long. 

274,5 mm. 

Africa occidentalis (Gabun). — Coll. mea. 

Denna art står i några franska samlingar (coll. LETHIERRY, 

ALLUAUD, MONTANDON) under det oriktiga namnet »Drachyr- 

rhynchus rugosus SIGN.» SIGNORETS art är generiskt och speci- 

fikt vidt skild frän denna insekt. 

9 
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10. Brachyrrhynchus insignis n. Sp. 

Elongatus, niger, ubique dense granulatus, superne breviter 

ferrugineo-puberulus. Caput longitudine fere latius, processu an- 

tico medium articuli primi antennarum attingente, apice profun- 

dissime inciso, jugis enim tylo multo longioribus, spinis antenni- 

feris acutis, trientem basalem articuli primi antennarum perpaullo 

superantibus, antennis capite fere duplo longioribus, granulatis, 

puberulis, articulis duobus primis longitudine subaequalibus, primo 

robusto, secundo apice incrassato, tertio secundo paullo tenuiore 

et subbreviore, quarto tertio multo breviore, dentibus postocula- 

ribus oculos paullo superantibus. Pronotum basi profunde sinua- 

tum, lobo antico medio bicalloso, lateribus ejus in lobum latum 

oculos subsuperantem extus obtusangulariter rotundaturn antrorsum 

oblique productis, angulis basalibus lobi postici rotundatis. Scu- 

tellum medio obtuse carinatum. Hemelytra abdomine multo bre- 

viora, corio scutello multo longiore, prope basin paulio ultra 

latera abdominis subangulariter dilatato, margine apicali recto, 

angulo apicali acuto, membrana obscure ferruginea, puberula. 

Abdomen hemelytris multo latius, angulis posticis segmentorum 

paullo prominulis. Pedes mediocres. Long. 9 15 mm. 

Africa occidentalis (Gabun: Dom. LÉSÉLENC). — Coll. 

MONTANDON. 

Species inter africanas maxima maximeque insignis, D. ala- 

tictpiti BERGR, asiatico habitu sat similis, sed major, lobis anti- 

cis pronoti antrorsum magis productis et structura capitis alia 

divergens. 

11. Brachyrrhynchus teter n. sp. 

Ovatus, niger, granulatus, granulis setulam gerentibus. Caput 

longitudine perpaullo latius, processu apicali conico, apice inciso, 

medium articuli primi antennarum vix attingente, spinis antenni- 

feris apice subtruncatis, dentibus postocularibus parvis, apicem 

oculorum non attingentibus, antennis capite duplo et dimidio 

longioribus, granulatis et parce hispide setulosis, articulo secundo 

primo longiore, tertio secundo subaequali, quarto primo aequi- 

longo. Pronotum abdomine angustius, apice rectum, collo bre- 

vissimo instructum, basi ante scutellum profunde sinuatum, late- 

10 
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ribus crenatis, ante medium levius sinuatis, pone sinum rotunda- 

tis, angulis apicalibus subrectis, basalibus rotundatis, lobo antico 

quadricalloso, lobo postico antico nonnihil latiore. Hemelytra 

abdomine multo angustiora, corio scutello multo longiore, me- 

dium segmenti secundi connexivi attingente, angulo apicali subro- 

tundato, margine apicali extus leviter rotundato, membrana fusca, 

subnitida. Abdomen lateribus crenatum, leviter rotundatum, sub- 

tus leviter convexum. Pedes granulati, setulosi. Long. o 14 mm. 

Java. — Mus. Genev. 

5b. granoso STÅL affinis, sed statura ovata et ceteris notis 

allatis facile distinctus. é 

12. Brachyrrhynchus membranaceus FABR. 

PB. triangulus BERGR. non est nisi varietas masculina ##em- 

branacet. Femina Zrianguli a femina membranacei distingui 

non potest. Forma masculina inter triangulum et membrana- 

ceum intermedia in Nova Guinea occurit. 

Så olika hanarna af B. triangulus och membranaceus än 

äro till kroppsformen, är jag dock numera öfvertygad om, att 

dessa former icke äro specifikt skilda, i synnerhet sedan jag varit 

i tillfälle att granska en af herr Lorta på Nya Guinea i talrika 

exemplar funnen mellanform. Af hufvudformen af triangulus 

har jag sett en mängd hanexemplar från Bombay, Sikkim och 

Bortre Indien. De tillsammans med dessa hanar funna honorna 

likna till alla delar detta kön af 2embranaceus. I en tidigare 

uppsats har jag på grund af ett talrikt material med denna art 

förenat några förut såsom skilda ansedda arter. D. membrana- 

ceus synes vara i begrepp att upplösa sig i flera arter, men dessa 

äro ännu icke fixerade och öfvergångsformerna mycket talrika. 

13. Brachyrrhynchus discrepans n. sp. 

Oblongus, depressus, cinnamomeus, lateribus crenulatus retror- 

sum leviter dilatatus. Caput longitudine paullo latius, processu 

apicali apice leviter inciso, medium articuli primi antennarum 

superante, spinis antenniferis brevibus, obtusis, dentibus postocu- 

laribus oculos vix superantibus, postice arcuato-rotundatis, apice 

obtusis, antennis capite fere plus quam dimidio longioribus, arti- 

culo primo, secundo quartoque longitudine aequalibus, primo 

II 
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incrassato, leviter curvato, secundo apicem versus sensim sat for- 

titer incrassato, tertio ceteris tenuiore et perpaullo longiore. Pro- 

notum apice rectum, basi ante scutellum modice profunde obtu- 

sangulariter sinuatum, supra basin corii obtusangulariter leviter 

lobulato-prominulum, lateribus ante medium profundius sinuatis, 

angulis apicalibus rotundatis, lobo antico leviter quadricalloso, 

lateribus rectis, parallelis, lobo postico antico sat multo latiore, 

lateribus rectis, parallelis, antice rotundatis. Scutellum planum. 

Hemelytra abdomine breviora, corio scutello multo longiore, api- 

cem segmenti secundi connexivi vix attingente, angulo apicali 

acuto, margine apicali subrecto, membrana fusca, opaca, leviter 

granulata, ad angulos basales macula pallida notata, macula in- 

teriore majore et dilutiore, macula exteriora obsoleta. Abdomen 

apice rotundatum, subtus leviter convexiusculum. Pedes granu- 

lati, femoribus incrassatis, posticis subtus ante apicem spinula 

armatis. Long. ® 7,2 mm. 

Insulae Philippinae (Manilla). — Mus. Holm. 

Femoribus posticis spinula armatis ab omnibus corgeneribus 

divergens, sed ob capitis et pronoti structuram ad hoc genus 

neque ad Artabanum referendus. 

14. Brachyrrhynchus obscurus Disr. 

Secundum figuram et descriptionem DISTANTIS C7zmyphus? 

obscurus Dist. a Prachyrrhyncho nullas praebet differentias 

genericas. 

15. Brachyrrhynchus verruciger BERGR. 

Descriptioni antennarum in typo mutilarum addendun est: 

articulo tertio secundo multo breviore et tenuiore, quarto incras- 

sato, fusiformi, tertio subaequilongo. 

Brevitate articulo ZerZzz antennarum in hoc genere solitarius. 

Hanc speciem, cujus typus in museo holmiensi ex »Amur» 

indicatur, e Sumatra nuper accepit et mecum communicavit ami- 

cus A. MONTANDON. 

16. Brachyrrhynchus ligneolus n. sp. 

Elongatus, depressus, ligneus, granulatus. Caput subquadra- 

tum, latitudine perpaullo longius, aspere subcarinatim granulatum, 
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processu apicali apice emarginato, spinis antenniferis acutis, extus 

subparallelis, medium articuli primi antennarum haud attingentibus, 

antennis capite circiter tertia parte longioribus, articulo primo 

processum apicalem superante, tertio secundo longiore et tenuiore, 

quarto tertio breviore sed secundo paullo longiore, dentibus 

postocularibus obtusiusculis, oculos non superantibus. Pronotum 

longitudine fere duplo latius, basi subrectum, lateribus mox ante 

medium levissime sinuatis, angulis anticis rotundatis, posticis 

subrectis, lobo antico quadricalloso, callis externis cariniformibus, 

internis minutis, rotundatis, lobo postico antico paullo latiore. 

Scutellum medio carinatum, utrinque ante medium linea trans- 

versa subobliqua impressa. Hemelytra angulum posticum seg- 

menti quinti connexivi attingentia, corio scutello multo longiore, 

fusco-ferrugineo, parum granulato, margine externo basin versus 

obtusissime angulato, margine apicali levissime rotundato, angulo 

apicali rotundatulo, membrana subopaca, fusconigra, basi lutes- 

cente. Abdomen superne dense granulatum, lateribus leviter 

rotundatis, angulo postico segmenti sexti rotundato. Pedes medi- 

ocres, femoribus supra et subtus granulatis. Long. 2 4,8 mm. 

Brasilia borealis: Itaituba ad rivum ‘lapajos. — Coll. Mon- 

TANDON. 

BL. Horvathi BERGR. affinis, sed multo minor, capite longi- 

ore, antennis aliter constructis hemelytrisque longioribus divergens. 

17. Pictinus invalidus n. sp. 

Oblongulus, glaber, fuscus vel cinnamomeus. Caput latitu- 

dine paullo longius, processu apicali conico, apice integro, me- 

dium articuli primi antennarum attingente, spinis antenniferis 

brevibus, apice obtusiusculis, antennis capite fere dimidio longi- 

oribus, articulo primo clavato, subrecto, secundo ovali, primo 

plus quam duplo breviore, tertio apicem versus sensim incrassato, 

secundo dimidio longiore, quarto tertio nonnihil crassiore sed 

parum breviore, dentibus postocularibus perminutis, obtusis. Pro- 

notum lateribus mox ante medium leviter sinuatum, angulis api- 

calibus leviter rotundato-prominulis, angulis basalibus rectis, lobo 

antico postico angustiore et paullo breviore, leviter bicalioso. 

Scutellum transversim rugosulum et carina debili longitudinali 

instructum. Hemelytra segmentum genitale (œ') vel segmentum 
Pr 
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dorsale sextum abdominis (9) attingentia, corio scutello multo 

longiore, basin segmenti secundi connexivi paullo superante, mar- 

gine apicali obtusissime angulato, membrana fuscotestacea, venis 

perpaucis abbreviatis et parum distinctis. Abdomen lateribus 

subparallelum, angulis apicalibus segmentorum connexivi leviter 

elevatis, lateribus segmenti quinti leviter, segmenti sexti evidentius 

sinuatis, marginibus apicalibus segmentorum ventralium subcalloso- 

incrassatis. Pedes concolores. Long. X 2,4 mm., £ 2,6 mm. 

Brachyrrhynchus invalidus BERGR. in litt. 

Insulæ Seychellæ; copiose cepit D. ALLUAUD. — Mus. Paris. 

Quamquam membrana venis circiter tribus obsoletis instructa 

est, tamen haec species propter basin pronoti ante scutellum 

distincte etsi leviter rotundatam, varias notas minores faciemque 

totam ad Prctinum neque ad Drachyrrhynchum referenda est. 

Genus Pictinus STÅL ex America et Asia tropica adhuc cogni- 

tum fuit. 

td. . Pictinus fronton sp. 

Late subovatus, glaber, fusco-piceus, connexivo pallide flavo- 

testaceo, segmentis ejus, sexto excepto, fascia media fusca notatis. 

Caput longitudine distincte latius, processu apicali medio con- 

stricto, apice leviter exciso, apicem articuli primi antennarum non 

attingente, spinis antenniferis extus parallelis, apice subacutis, 

dentibus postocularibus rectis, acutis, oculos superantibus, anten- 

nis capite sesqui longioribus, articulo secundo primo paullo brevi- 

ore, tertio secundo subequilongo sed tenuiore, quarto primo sube- 

quali. Pronotum longitudine duplo latius, dense minute granu- 

latum, apice rectum, lateribus ante medium arcuato-sinuatis, pone 

sinum rotundatis, angulis apicalibus subacutis, levissime extus 

eminulis, angulis basalibus subobtusis, lobo antico quadricalloso, 

callis mediis majoribus, lobo postico antico nonnihil latiore et 

duplo longiore. Scutellum medio carinatum, apice subrotundatum, 

Pectus minute granulatum, meso- et metasterno impressione media 

sexangulari praditis. Corium scutello longius, basin segmenti 

secundi connexivi paullum superans, angulo apicalı acuto, mar- 

gine apicali subrecto; membrana fusco lignea, medio obscurior, 

basin versus venis duabus vel tribus obsoletis et abbreviatis præ- 

dita. Abdomen subtus medio convexum, linea longitudinali levi 
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præditum, segmento primo fovea oblonga media instructo. Pedes 

fusci, tibiis basi pallide testaceis. Long. 2 3,6 mm. 

Brasilia australis (Blumenau in prov. S:te Catharine) — 

Coll. REUTER. 

P. cinctipedi STÅL affinis, sed notis allatis facile distinctus. 

19. Pictinus procerulus n. sp. 

Elongatus, piceo-ferrugineus, ochraceo-pilosuius, retrorsum le- 

viter dilatatus. Caput subrotundatum, latitudine paullo longius, 

pone oculos leviter rotundato-tumidum, processu apicali brevi, 

latiusculo, parallelo, apice integro, quintam partem basalem arti- 

culi primi antennarum haud superante, tuberculis antenniferis 

brevibus, obtusis, extus rotundatis, antennis capite duplo et di- 

midio longioribus, parcius erecte breviter pilosis, articulo primo 

capite nonnihil breviore, secundo primo haud duplo breviore, 

tertio primo paullo breviore, quarto tertio subæquilongo. Prono- 

tum antrorsum valde angustatum sed leviter declive, apice rectum, 

lateribus ante medium sinuatum, angulis apicalibus rotundatis, 

lateribus loborum amborum rotundatis, lobo antico quadricalloso, 

callo laterali sulcato, hoc sulco intra latera dimidii apicalis lobi 

postici continuato, lobo postico antico multo latiore et longiore, 

granulato, antice area transversa lævigata medio breviata prædito. 

Scutellum latitudine brevius, ruga longitudinali crassiuscula et 

rugulis paucis transversis præditum, lateribus leviter elevatis. Pro- 

pleuræ postice granulate. Hemelytra (5) segmentum genitale 

attingentia, corio scutello multo longiore, medium segmenti se- 

cundi connexivi fere attingente, margine apicali subrecto, angulo 

apicali acuto, membrana fusca, ad angulum apicalem corii stri- 

gula obliqua lutea notata. Abdomen hemelytris latius, conexivo 

intra marginem lateralem carina longitudinali instructo, incisuris 

dense brevissime ochraceo-squamulosis, ventre medio convexo,lateri- 

bus leviter explanato, segmento sexto maris segmentis duobus 

præcedentibus unitis æquilongo, segmento genitali maris bul- 

boso. Pedes elongati, erecte pilosuli, piceo-ferruginei. Long. 

o 6,2 mm. 

Brasilia borealis. — Mus. Horn. 

Notis plurimis a ceteris distinctus. 
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20. Pictinus tomentosus n. sp. 

Oblongus, antrorsum parum angustatus, fusco-testaceus, corio 

et ventre piceo-ferrugineis, hujus segmentorum margine apicali 

ochraceis, capite superne, bucculis, antennis, prothorace (praser- 

tim lateribus), ruga longitudinali scutelli, vena externa et mar- 

gine apicali corii, limbo abdominis pedibusque tomentosis. Caput 

leviter transversum, lateribus rotundatum, processu apicali brevis- 

sime subconico, spinis antenniferis perbrevibus, obtusis, antennis 

capite et pronoto unitis paullo longioribus, articulo primo latitu- 

dine interoculari paullo breviore, secundo primo vix duplo brevi- 

ore, tertio primo tertia parte longiore, quarto secundo paullulum 

longiore. Pronotum longitudine duplo latius, antrorsum vix an- 

gustatum, transversim haud impressum, lateribus late fortiter in- 

crassato-elevatis, medio levissime sinuatis, angulis apicalibus oblique 

subrotundatis. Scutellum ruga longitudinali sat alta et rugulis 

paucis transversis instructum. Hemelytra abdomine pgullo brevi- 

ora, corio scutello longiore, basin segmenti secundi connexivi 

attingente, margine apicali subrecto, angulo apicali acuto, mem- 

brana fusca. Abdomen subtus convexum. Pedes compressi, testa- 

cei. Long. ® 5,8 mm. 

Brasilia borealis. — Mus. HOLM. 

P. hirticornt BERGR. proximus, sed structura pronoti etc, 

mox distinctus. 

21. Neuroctenus damarensis n. sp. 

Ovatus, opacus, fuscus. Caput latitudine perpaullo brevius, 

processu apicali apice levissime inciso, spinis antenniferis levis- 

sime divergentibus, dentibus postocularibus oculos superantibus, 

antennis capite paullo longioribus, articulo primo apicem capitis 

attingente, secundo primo multo breviore, crassiusculo, subovali, 

tertio secundo tenuiore et fere dimidio longiore, quarto secundo 

subæquilongo. Pronotum ante medium vix vel levissime sinua- 

tum, margine apicali subrecto, angulis apicalibus obtusis. Scu- 

tellum apice obtusiusculum. Hemelytra (©) segmentum dorsale 

sextum attingentia, corio scutello paullo longiore, basin segmenti 

secundi connexivi attingente, angulo apicali acuto, margine api- 

cali levissime bisinuato, membrana fusca, bası lutea. Abdomen 

16 
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subtus planum. Pedes granulato-asperuli, femoribus incrassatis. 

Long. 2 5,5—5,9 mm. 
Femina: segmento quinto ventrali ante valvulas genitales ob- 

solete bisinuato, 5 u 

Africa austro-occidentalis: Damara (DE VYLDER). — Mus. 

Holm. 

N. caffro STÅL affinis, antennis multo brevioribus et aliter 

-constructis bene distinctus, 

22. Neuroctenus debilicornis Mont. 

Antennis basi percrassis, apicem versus valde attenuatis ab 

affinibus facillime distinctus. 

Habitat etiam in Congo. 

23. Neuroctenus nitidulus BERGR. 

Femina: segmento quinto ventrali ante valvulas genitales 

levissime bisinuato. 

Habitat etiam in Java et Borneo. 

24. Neuroctenus medius n. sp. 

Elongato-subovatus, opacus, niger. Caput latitudine longius, 

processu antico apice inciso, antennis capite vix dimidio longiori- 

bus, articulis longitudine subæqualibus, primo apicem capitis non 

vel vix attingente, dentibus postocularibus oculos superantibus. Pro- 

notum iateribus ante medium leviter sinuatis, angulis anticis rotun- 

datis, posticis subrectis. Corium scutello longius, angulo apicali acuto, 

margine apicali intus levissime sinuato; membrana fuliginea, opaca, 

maculis duabus basalibus sæpe confluentibus pallidis, cellulis hic 

et illic micantibus. Abdomen subtus leviter convexiusculus, mar- 

gine laterali segmenti ultimi connexivi erosulo. Pedes subtiliter 

granulati. Long. f 2 6,5—7,; mm. 

Mas: segmento quinto ventrali postice late sinuato, medio 

recto, segmento sexto quinto medio fere duplo longiore. 

Femina: segmento quinto ventrali ante valvulas genitales le- 

vissime bisinuato. 

Insulæ Philippine (Mus. Holm. et Bruxell.), Java (coll. mea). 

Inter N, parallelum WALK. (eoum BERGR.*) et parem BERGR. 

+ Cum descriptione Crimee Parallele WALK. ut videtur bene congruit 

N. cous m.; nomen Walkerianum restituendum, 

Entomol. Tidskr. Årg. 13. H. 2 (1894). 17 8 
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intermedius; differt ab illo magnitudine majore, statura minus pa- 

rallela, antennis et dentibus postocularibus longioribus, ventre 

minus convexo,- ab hoc antennis apicem versus haud attenuatis, 

femoPibus minus incrassatis et minus asperulis, ventre magis con- 

vexo medio haud flavicante, corpore antrorsum minus angustato. 

25. Neuroctenus trigonus n. Sp. 

Elongato-triangulus, retrorsum sensim dilatatus, niger, mar- 

gine laterali et postico segmentorum posteriorum connexivi piceis, 

ventre piceo-testaceo. Caput latitudine paullo longius, processu 

antico apice leviter inciso, spinis antenniferis extus subparallelis, 

dentibus postocularibus oculos haud superantibus, antennis cras- 

siusculis, capite sesqui longioribus, articulis longitudine æqualibus, 

articulo primo apicem capitis subattingente. Pronotum capite 

paullo brevius, lateribus rotundatis, mox ante medium sinuatis, 

angulis apicalibus prominulis, disco utrinque prope sinum late- 

ralem impresso. Scutellum apice obtusiusculum. Hemelytra (S)- 

medium segmenti sexti dorsi abdominis subattingentia, corio scu- 

tello longiore, basin segmenti secundi connexivi attingente, an- 

gulo apicali acuto, margine apicali levissime bisinuato, mem- 

brana nitida, nigra, basi lutescente. Abdomen subtus leviter con- 

vexiusculum.- Pedes mediocres. Long. o 7,5 mm. 

Mas: lateribus segmenti quinti abdominis subparallelis, an- 

gulis apicalibus leviter rotundato-prominulis; lateribus segmenti 

sexti retrorsum convergentibus, angulis apicalibus rotundatim lo- 

bulato-prominulis; segmento quinto ventrali apice late et profunde 

sinuato, medio recto, segmento sexto ventrali quinto medio triplo 

longiore, postice medio subtiliter ruguloso-punctulato. 

Guatemala (Volcan de Agua). — Coll. mea. 

N. ovato STÅL proximus, at forma corporis elongato-trian- 

gula et structura capitis, pronoti abdominisque distinctissimus. 

26. Neuroctenus punctulatus Burm. 

Ab hac specie JV. frugalis BERGR. non est diversus. Spe- 

cimina intermedia vidi. 

27. Neuroctenus secretus n. sp. 

Elongatus, subopacus, piceus, antrorsum leviter angustatus. 

Caput latitudine longius, processu antico medium articuli primi 
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antennarum paullo superante, apice haud vel levissime inciso, 

spinis antenniferis breviusculis et obtusiusculis, extus parallelis, 

dentibus postocularibus obtusis, oculos haud superantibus, rostro 

pallide ferrugineo, antennis capite dimidio longioribus, articulo 

primo ceteris longiore, clavato, parum curvato, articulis tribus 

ultimis longitudine æqualibus, articulo tertio ceteris paullo tenui- 

ore. Pronotum longitudine media fere duplo latius, ante medium 

apicem versus angustatum, lateribus subrotundatis, ante medium 

sæpe leviter sinuatis, angulis anticis levissime prominulis, Scu- 

tellum apice latiusculum. Corium scutello longius, angulo apicali 

acuto, margine apicali intus leviter sinuato; membrana fusca, 

basi maculis duabus subcontiguis lutescentibus notata. Abdomen 

subtus leviter convexiusculum, segmentis ventralibus ad basin 

longitudinaliter rugulosis, ad apicem læviusculis. Pedes picei, 

femoribus elongato-clavatis, tarsis ferrugineis. Long. 2 7—8 mm. 

Femina: segmento quinto ventrali ante valvulas genitales 

obsoletissime bisinuato. 

Gabun (coll. mea), Congo (coll. MONTANDON). 
Articulo primo antennarum .apicem capitis longe superante 

a ceteris speciebus africanis distans, americanis quibusdam magis 

affınis. 

28. Neuroctenus dilatatus n. sp. 

Elongato-ovatus, postice dilatatus, opacus, fusco-piceus. Ca- 

put triangulare, processu antico conico, medium articuli primi 

antennarum paullo superante, apice levissime inciso, antennis 

capite plus quam duplo longioribus, articulis tribus primis subæ- 

quilongis, quarto tertio paullo breviore, dentibus postocularibus 

obsoletis. Pronotum longitudinaliter leviter biimpressum, lateri- 

bus ante medium late levissime sinuatis, angulis anticis leviter 

prominulis, obtusiusculis, angulis posticis subrectis. Corium scu- 

tello paullo longius, basin segmenti secundi abdominis attingens, 

angulo apicali acuto, margine apicali intus leviter sinuato; mem- 

brana nitidiuscula, nigricante, maculis duabus basalibus obsoletis 

luteis. Abdomen subtus fere planum, segmentis ventralibus se- 

cundo et tertio et quarto carina apicali transversa, lateribus ab- 

breviata, medio carinam medium segmentorum attingentem an- 
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trorsum emittente instructis, Pedes breviusculi, femoribus incras- 

satis. Long. & 9 mm. 

Mas: segmento quinto ventrali postice sinuato, medio late 

subrotundato; segmento sexto quinto medio fere dimidio longiore. 

Costa Rica. — Coll. MONTANDON. 

Maximus in hoc genere; N. Jitigioso STÅL affinis, sed sta- 

tura postice magis dilatata, antennis longioribus ac structura ven- 

tris facile distinguendus. 

29. Aneurus breviscutatus n. sp. 

Ovatus, ferrugineo-piceus. Caput utrinque pone oculos tu- 

midum, tuberculis antenniferis obtusis, articulo primo antennarum 

apicem capitis haud attingente, secundo et tertio subæquilongis, 

quarto præcedentibus duobus unitis æque longo, sublineari. Pro- 

notum lateribus ante medium sinuatum, fere in medio transver- 

sim impressum, lobo antico leviter quadricalloso, lobo postico 

utringne callo transverso basali prædito, callis omnibus nitidis. 

Scutellum longitudinaliter rugulosum, brevissimum, longitudine 

duplo et dimidio latius, apice latissime rotundatum. Corium 

distinctum sed brevissimum, scutello duplo brevius; membrana 

pellucida. Pedes læviusculi. Long. o 4,2 mm., 2 4,5—4,8 mm. 

Madagascar. — Mus. Genev., coll. FALLOU et mea. 

Scutello brevissimo a congeneribus facillime distinctus. 

Prosympiestus nov. gen. 

Corpus elongatum, parallelum, subtus convexum. Caput basi 

rectum, utrinque pone oculos tuberculato-tumens, subtus sulco 

rostrali destitutum, tylo ante apicem jugorum longius prominente, 

compresso, apice e latere viso rotundato (omnino ut in gen. Aradı 

constructo), antennis longiusculis, in tuberculum anteoculare in- 

sertis, articulo primo ceteris breviore, articulis tribus ultimis 

subæquilongis, bucculis brevissimis, rotundatis, solum ipsam basin 

rostri amplectentibus, rostro sat longo, libero, longius ab apice 

capitis inserto, coxas anticas attingente vel paullum superante, ar- 

ticulis duobus basalibus brevibus, ultimo longissimo. Pronotum 

basi subrectum, apicem versus angustatum, disco transversim im- 

presso. Scutellum triangulare, lateribus carinato-elevatis et disco 

carina media longitudinali instructo. Pectus medio planum, ostiis 
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odorificis metasterni distinctis, rotundatis. Hemelytra completa, 

abdomine paullo breviora, corio scutello longiore, vena interiore 

percurrente, vena exteriore minus distincta et apicem versus ob- 

solefacta, angulo apicali obtusiusculo vel subrecto, margine apicali 

valde angulato-rotundato, membrana a corio bene discreta, enervi, 

solum ad marginem externum basalem nervo unico abbreviato 

ex angulo apicali corii emisso instructa. ‘Abdomen hemelytris, 

parte basali corii excepta, paullo latius, spiraculis a margine api- 

cali quam a basali magis remotis, segmento genitali primo maris 

postice subrotundato, secundo toto recurvo et partem apicalem 

superiorem abdominis occupante. Pedes omnes, præcipue posteri- 

ores, late distantes, femoribus anticis subtus in dimidio apicali 

spinula vel spinulis paucis armatis, posterioribus inermibus. 

Genus /soderminarum valde insigne. A gen. /sodermus 

Er. et Æcprestocoris BLANCH. (qui ad hanc subfamiliam etiam 

pertinet) divergit corpore subtus convexo, capite ultra basin ros- 

tri longe producto, rostro multo longiore, hoc et scutello aliter 

constructis, pronoto basi vix sinuato, ostiis odorificis apparenti- 

bus, femoribus posterioribus inermibus. 

30. Prosympiestus nasutus n. sp. 

Nitidulus, niger, abdomine rufo-ferrugineo, ventre limbo ex- 

cepto sæpe fuséescente vel nigricante. Caput subæque longum 

ac latum, antennis capite fere triplo longioribus, articulo primo 

apicem capitis distincte superante, secundo primo plus quam 

duplo longiore. Pronotum ruguloso-punctatum, angulis apicalibus 

rotundatis, lobo antico transversim calloso, lobo postico antico 

latiore et dimidio longiore. Scutellum ruguloso-punctatum. Pec- 

tus sat dense et fortiter punctatum, medio remote punctulatum. 

Corium ruguloso-punctulatum; membrana ad angulum basalem 

exteriorem macula flavida notata. Abdomen subtus sat dense 

fortiter punctatum, medio leviusculum. Pedes longi, femoribus 

nonnihil incrassatis. Long. o& 3,7—4,5 mm., 298 5—6 mm. 

Variat pectore et ventre cum pedibus vel fere toto corpore 

piceo vel piceo-ferrugineo. Corium basi et scutellum apice raro 

flavicantia. 

Australia: Victoria et Tasmania (C. FRENCH, Mus. Mel- 

bourne); Austr. borealis (Mus. Holm.). 
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Karaktererna för underfamiljerna Brachyrrhynchine och 

Isodermine kunna efter upptäckten af detta släkte icke qvarstä 

sådana de blifvit formulerade af STÂL (Enum. Hem. III, p. 135), 

utan böra numera lyda sålunda: 

Caput subtus sulco pro:rostro recipiendo instructum. Seg- 

mentum genitale primum maris brevissimum, interdum retractum, 

parte laterali in processum retrorsum producta, segmentum secun- 

dum tumidum, productum. Brachyrrhynchine. 

Caput subtus sulco destitutum; rostrum liberum. Segmen- 

tum genitale primum maris postice rotundatum, secundum totum 

recurvum et-partem apicalem superiorem abdominis occupans. 

Tsodermine. 

Egendomliga vanor hos Mantidernas honor. Det är 
en tämligen känd sak, att hanarna bland dessa egendomligt bil- 

dade insekter vanligen sätta sitt lif pa spel, da de närma sig 

honorna. Vid flera tillfällen har man observerat detta, och för- 

lidet år lämnade Cor. JoHN Bowtes till redaktören af den nord- 

amerikanska tidskriften »Insect Life» ett kopulerande par af 

Stagmomantis Carolina, hvilket påträffats mgdan hanen ännu 

befanns oskadad. Under det Mr B. observerade djuren, vred 

honan på hufvudet och började i hast att angripa samma kropps- 

del hos hanen, utan att denne lät sig bekomma eller gjorde det 

ringaste till för att skiljas från sin rofgiriga maka. ‘Da hans 

hufvud blifvit uppätet fortsatte hon att fråssa på frambenen och 

bröstet, men nu tyckte Mr B. det vara tid att döda henne, hvilket 

skedde med tillhjälp af kloroform. Märkvärdigt nog lefde den 

så svårt skadade hanen ännu, men gjorde först efter honans död 

häftiga bemödanden att komma lös. Mr B. fick härigenom be- 

vittna den sorglöshet, med hvilken hanen kastade sig i fördärfvet, 

för att uppfylla den plikt, naturen ålagt honom, (»Ins. Life» 

Vi sid 1455 1802) 

D: Eee 
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DEN ENTOMOLOGISKA FORENINGENS I STOCKHOLM 

ÄRSSAMMANKOMST 

DEN 14 DECEMBER 1893 À HOTEL PHCENIX. 

Ordföranden, professor O. SANDAHL, meddelade, att följande 

nya ledamöter blifvit invalda i Föreningen, nämligen: h. exc. 

statsministern E. G. BosrrôM, landtbruksinspektören A. LYTTKENs, 

enligt förslag af hrr AURIVILLIUS och LAMPA, d:r C. HÄGGSTRÖM 

och provinsialläkaren M. A. SJÖBLOM (Ånäset), enligt förslag af 

ordföranden, samt uppbördskommissarien O. H. A. GEETE, enligt 

förslag af notarien R. KARLSON. 

Genom K. M:ts beslut har Entomologiska Föreningen till- 

delats ett anslag af 1,000 kr. för att sättas i stand att äfven un- 

der år 1894 kunna utgifva ett häfte af uppsatser i praktisk en- 

tomologi såsom under de närmast föregående åren. 

Det 4:e häftet af Entomologisk Tidskrift, som till denna dag 

utkommit, utdelades till de talrikt närvarande ledamöterna. Där- 

efter företogs i enlighet med den förändrade lydelsen af $ 3 i 

Föreningens stadgar, som nu för första gången tillämpades, lott- 

ning till bestämmande af de styrelseledamöter, hvilka nu skulle 

afgå. Genom sluten omröstning blefvo alla de utlottade därefter 

återvalda, så att styrelsens sammansättning är oförändrad. 

Fiskeriassistenten F. TRYBOM höll sedan ett längre föredrag 

om bläsfotingar och deras betydelse såsom skadedjur. Många 

arter af det till blåsfotingarna hörande släktet Z/hrips, numera 

förda fill flera särskildt utbrutna undersläkten, såsom Heliothrips, 

Phleothrips, Limothrips m. fl., för hvilkas synonymik och olika 

lefnadsvanor föredraganden redogjorde, äro svåra skadedjur på 

våra bästa fodergräs. De framkalla hos gräsen vissnade hvita 

ax, på samma sätt ungefär som det af BJERKANDER för 100 år 

sedan beskrifna »hvitaxflyet». 
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För att i sin mån kunna verka för ett ofta uttaladt Onske- 

mål: anläggandet af en Entomologisk försöksanstalt hade Förenin- 

gen i början af år 1892 tillsatt en kommitté, som skulle utföra 

förberedande arbeten till en underdånig framställning angående 

detta önskemål. Åtskilliga sådana förarbeten hafva äfven utförts, 

men då numera detta viktiga ärende tagits på det lyckligaste sätt 

om hand af vederbörande myndigheter, nämligen K. Landtbruks- 

akademien, K. Landtbruksstyrelsen samt af de församlade ombu- 

den från Sveriges hushållningssällskap, så hade Föreningens kom- 

mitté intet vidare att för sin del åtgöra, utöfver hvad som redan 

skett, och återlämnade, efter denna af kommitténs sekreterare med- 

delade redogörelse, sitt uppdrag i Föreningens händer. Efter 

yttranden af flera ledamöter, gaf Föreningen uppdrag åt styrelsen 

att på lämpligt sätt uttala sitt underdåniga instämmande i de för- 

slag, som nu skola framläggas inför K. M:t. 

Föreningens nyinvalde ledamot, landtbruksinspektören LYTT- 

KENS, meddelade ett intressant rön angående mullvadsyrsans för- 

drifvande, hvilket rön skulle meddelas i ett kommande häfte af 

Entomologisk Tidskrift. 

Efter sammanträdets slut intogs en enkel sexa, hvarunder 

hjärtliga skålar och tal utbragtes för Föreningens fortfarande tref- 

nad och dess embetsmän m. fl. Bref med hälsningar och lyck- 

önskningstelegram hade med största glädje och tacksamhet emot- 

tagits från d:r SPARRE SCHNEIDER i Tromsö och f. d. regements- 

läkaren d:r C. H. NEREN i Skeninge. 

Oskar Th. Sandahl. 

Hydaticus Stagnalis FABR. Denna hos oss sällsynta dykare 

fångades i medio af april d. å. i en vattensamling å Ladugärds- 

gärde vid Stockholm af stud. TEOD. ÖDHNER. Enligt THOMSON är 

den förut funnen endast på Gotland och vid Lund. 

S. L. 
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DEN ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCKHOLM 

VINTERSAMMANKOMST 

DEN 24 FEBRUARI 1894. 

Denna sammankomst ägde rum såsom vanligt å Hötel Phoe- 

nix. Emedan Föreningens ordinarie ordförande, professor SANDAHL, 

„till följd af sjukdom (influensa) icke ännu kunde lämna sina rum, 

öfvertogs ordförandeskapet af den äldste närvarande styrelseleda- 

moten, statsentomologen LAMPA. 

Ordföranden anmälde, att Föreningen förlorat en af sina stif- 

tande ledamöter, lektor JACOB SPÅNGBERG, hvilken den 12 februari 

afled i Stockholm efter någon tids sjukdom. Han omfattade städse 

med varmt intresse Föreningens angelägenheter och utvecklade 

till dess fromma en betydlig verksamhet, särskildt under de 10 

första åren såsom redaktör af dess tidskrift. Styrelsen hade om- 

bestyrt, att vid hans jordafärd en minneskrans från Föreningen 

blef såsom gärd af vänskap och erkänsla lagd på hans kista. 

Vidare anmäldes, att till ledamöter i Föreningen invalts filosofie 

kandidaten Osstan BILLBERG (adr. Stockholm) och docenten d:r 

ERNST LEOPOLD LJUNGSTRÖM (Lund) på anmälan af konservator 

RoTH och inspektör LYTTKENS samt likaledes hr FR. OSKAR 

SELVIG (Göteborg). 

Därefter upplästes revisorernas berättelse om verkställd gransk- 

ning af Föreningens räkenskaper och förvaltningen för öfrigt, 

hvarefter fullständig ansvarsfrihet för det förflutna året beviljades. 

På förslag af styrelsen beslöt Föreningen att äfven detta år 

anslå 60 kr. att efter styrelsens bepröfvande användas till ett 

»entomologiskt vandringsstipendium» åt någon skolyngling för att 

lifva hågen för entomologiens studium vid våra högre allmänna 

läroverk. 

Enär under förlidet år, ehuru för sent att då lämpligen kunna 

utdelas, för samma ändamål 50 kr. blifvit af fru SIGNE NORDEN- 
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SKJÖLD på Virqvarn ställda till professor SANDAHLS disposition, 

kunna således detta år två sådana stipendier utdelas. Med allra 

största glädje och tacksamhet har styrelsen emottagit det af fru 

SIGNE NORDENSKJÖLD skänkta entomologiska vandringsstipendiet 

för detta år och vågar uttala den ödmjuka förhoppningen, att 

det möjligen måtte finnas ädla gynnare af naturvetenskaperna, 

särskildt af entomologien, hvilka vilja följa det vackra föredöme, 

som fru SIGNE NORDENSKJÖLD gifvit till båtnad och gagn för stu- 

diet af insektvärlden, som så mäktigt ingriper i landtmannens, 

skogodlarens och många andras ekonomi. Från Föreningens sti- 

pendiat under förlidet år, hr ÖSKAR NORÉN, har inkommit redo- 

görelse rörande hans undersökningar af Hunnebergs fjärilfauna, 

hvarom p. a. st. närmare meddelas. A 

Vidare upplästes en skrifvelse fran professor SANDAHL, hvari 

han pa grund af vacklande hälsa och manga ansträngande göro- 

mal afsade sig den befattning såsom Föreningens skattmästare, 

hvilken han allt ifrån Föreningens stiftande innehaft. Sedan ord- 

föranden i anledning däraf erinrat om den stora förbindelse, hvari 

Föreningen äfven i detta hänseende stode till professor SANDAHL, 

äfvensom huru han under de första, i ekonomiskt afseende 

bekymmersamma åren af Föreningens verksamhet med icke obe- 

tydlig uppoffring af egna medel lämnat den samma en kraftig 

hjälp, beslöt Föreningen, att uttrycken af dess djupa tacksamhet 

skulle af ordföranden i en skriftlig adress till professor SANDAHL 

framföras. 

Ordföranden tillkännagaf sedan, att till skattmästare efter 

professor SANDAHL hade af styrelsen utsetts byråchefen MEVvES. 

Föreningen öfvergick sedan till de vetenskapliga förhandlin- 

garna, och därvid höll byråchefen Meves först ett föredrag »om 

föränderligheten hos Argynms Aphirape». 

Han uppvisade, att denna dagfjäril uppträder under så många 

och så olika variationer, hvar och en omfattande flera aberratio- 

ner, att den, som blott kände de extrema formerna, lätt kunde 

förledas till att utan tvekan uppställa dem såsom skilda arter. 

Föredraget belystes genom förevisande af ett urval (40 å 50 

stycken) ur hans samling af denna art, hvarjämte han efter en i 

stor skala utförd teckning af fjärilen demonstrerade de lagar, som 

förändringarna synas följa. | 
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Vidare förevisade han ett på Skarpö nära Vaxholm i somras 

taget, alldeles oskadadt exemplar af en afart, v. rosszca, af ett 

nattfly, Agrotis islandica, hvaraf hufvudformen är känd från Is- 

land, Labrador och Grönland samt den nämnda afarten från 

Sibirien, medan ingendera förut anträffats i Sverige. 

Ordföranden meddelade därefter, att han på begäran, som 

framställts af en Föreningsledamot i Finland, öfversändt dels en 

redogörelse för den ställning, som frågan om upprättandet af en 

försöksstation för praktisk entomologi för närvarande intager i 

Sverige, dels afskrifter af de officiella inlagor och utlåtanden, som 

i anledning af denna fråga förekommit. Det förefunnes skäl att 

tro, att en inflytelserik medlem af finska landtdagen snart skulle 

där väcka förslag om en sådan stations upprättande ı Finland. 

— Vidare meddelades, att Sveriges och Norges minister i Peters- 

burg hade med välvilligt tillmötesgående af en framställd önskan 

vändt sig till vederbörande ministerium därstädes med begäran 

om upplysning rörande de åtgärder, som i Ryssland vidtagits för 

skadeinsekternas bekämpande. I anledning häraf hade för några 

få dagar sedan till Föreningen anländt dels ett antal böcker i 

ämnet, hvilka likväl voro affattade på ryska språket, hvadan man 

ännu ej hunnit taga kännedom om deras innehåll, dels en längre 

skriftlig rapport på tyska språket. Att här närmare redogöra för 

detta intressanta aktstycke skulle föra för långt. Nu må endast 

nämnas, att i Ryssland verkas för ändamålet genom flera fast an- 

ställda entomologer och genom särskilda permanenta institutioner, 

hvilka hafva till åliggande att på ort och ställe undersöka insekt- 

härjningarna samt utarbeta och utföra planer till skadeinsek- 

ternas bekämpande, samt genom tillfälliga undersökningskommis- 

sioner och äfven på andra sätt. Någon försöksstation finnes vis- 

serligen icke ännu, men ryska regeringen lär anse, att de hittills 

träffade åtgärderna visst icke äro tillräckliga, samt hafva för at- 

sikt att låta frågan om skadeinsekterna fullt ut röna den behand- 

ling, som sakens vikt kräfver. 

Jägmästaren WERMELIN lämnade sedan ett meddelande om 

en skadeinsekt på ek. Under sina entomologiska exkursioner i 

Stockholmstrakten sistförflutna sommar iakttog han, att redan un- 

der högsommaren å ekarna bladen på de yttre grenskotten vissnat 

och antingen gulnade qvarsutto på träden eller voro nedfallna 

e 
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på marken. Vid undersökningen rörande orsaken till detta för- 

hållande befanns, att skadan å träden föröfvats af en liten fjäril- 

larv, hvilken från yttersta ändan af grenskotten ätit sig in i mär- 

gen och åstadkommit, att, så långt larvgångarna sträckte sig, 

grenskotten med å dem befintliga blad — vanligen de 4 eller 

5 ytterst sittande — vissnat. Då den fullbildade fjäriln, hvilkens 

flygtid inträffar först under augusti månad, framkommit, visade 

den sig vara Poecilia nivea Haw. (lepidella ZELL), tillhörande 

Tineidernas grupp. Denna fjärilart är förut känd jämväl hos oss, 

men rörande dess lefnadssätt uppgifves i faunistiska arbeten, att 

larven lefver på eklaf, och han har således icke förut iakttagits 

såsom skadedjur. Att emellertid larven i fråga icke saknar be- 

tydelse såsom skadedjur, torde framgå däraf, att endast ett fåtal 

ekar i Stockholms omnejd under sistlidna sommar gått fria för 

denna insekts angrepp. På en del ekar kunde de skadade skotten 

räknas i tusental. — Larver, puppor, fjärilar och angripna gren- 

skott förevisades. 

Med anledning af detta meddelande nämnde professor AURI- 

VILLIUS, att han iakttagit, att en annan Tineid, Prays curtisellus 

Don., på dylikt sätt angriper ask. 

Sedermera meddelade kassören HOFGREN, att han ur ett från 

utlandet till Sverige inkommet parti spanmål erhållit en förut för 

vårt land okänd skadeinsekt. Den 10 sistlidne januari plockade 

han därur åtskilliga larver, som lades i en ask med hvetemjöl, 

och redan efter en dag hade de genomspunnit mjölet till en sam- 

manhängande massa. Den 2 febr. erhölls därur en fjäril, som 

befanns vara en för Sverige ny Pyralid, Ephestia Kiihniella 

ZELL. Arten beskrefs 1879 af professor ZELLER, hvilken 1877 

erhållit den från professor KÜHN, som berättat, att arten ästad- 

kommit stor skada i en kvarn, hvari förmalts amerikanskt hvete. 

Enligt denna uppgift synes således arten vara invandrad från 

Amerika till Europa, men enligt andra uppgifter skall den hafva 

kommit från Medelhafsländerna. Säkert är, att den ej var känd 

i Europa 1871, då STAUDINGER utgaf sin katalog. Den skada, 

som detta mjölmott förorsakar, består däri, att larven lefver af 

mjölet och förvandlar det till en filtartad massa samt med sin 

väf tilltäpper mjölsiktarna, så att dessa till slut blifva obrukbara. 

Det har händt, att kvarnägare därigenom tvungits att sluta mala, 

4 
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och att en fullständig rengöring blifvit nödvändig; ibland har till 

och med enda sättet att blifva af med denna snyltgäst varit att 

bränna den angripna delen af kvarnen. — Larver, puppor, fjärilar 

och prof på det förstörda mjölet förevisades. 

Slutligen förevisade kapten GRILL larver, puppor och full- 

bildade exemplar af en skalbagge, Zridboltum confusum, erhållna 

från samma håll som förenämnda mjölmott. 

S. Nordström. 

Revisionsberättelse för år 1893. 

Undertecknade, som vid Entomologiska Föreningens sammanträde den 

14 sistlidne december utsågos att revidera räkenskaperna för år 1893, få efter 

verkställdt uppdrag afgifva följande berättelse. 

A. F. REGNELLS fond och P. F. WAHLBERGS fond, hvilkas räntor öfver- 

förts till Allmänna kassan, hade under äret icke vunnit nägon förökning samt 

utgjorde hvardera 2,000 kronor, 

Ständiga Ledamöters fond, hvarifrån räntan äfven öfverförts till Allmänna 

kassan, hade under året vunnit en förökning af 200 kr., i det att två nya 

ständiga ledamöter tillkommit. Den utgjorde vid årets slut 2,000 kronor. 

OsKAR SANDAHLS fond, hvarifrån räntan likaledes öfverförts till Allmänna 

kassan, hade under året vunnit en förökning af 407 kr. 50 öre genom öfver- 

föring från Allmänna kassans behållning (300 kr.) samt genom gåfvor af 

sällskapet »Fauna» (50 kr.), statsentomologen LAMPA (50 kr.) och byråchefen 

MEVES (7 kr. 50 öre). Den utgjorde vid årets slut 3,215 kr. 50 Gre. 

Af det sagda framgår att de fyra förenämnda fonderna vid årets slut 

tillsammans utgjorde 9,215 kr. 50 öre. 

Ställningen i Allmänna kassan utvisas af följande öfversikt: 

Debet. 

EEE GU Ne CE eee na Era adl NE AE EB Sj SAR Lin 394: 03 

Inkomster : 

Under året influtna ärsafgifter: 294 st. for 1893 à 6 kr. ...... 1,764: — 

Räntor tran farenamndar 4) fonder. 11, 9 ei 2: 427:125 

Statsanslag för utgifvandet af »Uppsatser i praktisk entomologi» 1,000: — 

Behällning & försälda exemplar af Tidskriften, Uppsatser i 

praktisk entomology och GRIEES Ordbok 11 329: 45 

Wotsalda; separater? um biblioteket ns 2 72! .! 412 37: 70 

Diverse 

Transport 3,956: 33 
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Transport 3,956: 33 

Till ett entomologiskt vandringsstipendium: Gäfva af Fru 

SIGNE NORDENSKJÖLD på Wirqvarn (50 kr.) med dara upp-, 

DEN ranta (TRES) ees SERRE PR REP 51: — 

Summa 4,007: 33 

Kredit. 

Utgifter : 

Af Behällning vid årets början üfverfürdt till OsKAR 

S'ANDARLS fond’: 42-385 rn BIN ON EEE 300: — 

För framställandet af ärg. 1893 af tidskriften och 

af häftet 3 af »Uppsatser i praktisk entomologi»: 

Rryckningspapperzoehrhäfnmgt 7. 22 TE 1,453: 29 

Illustrationen Sao ern Me Re ae 658: 25 

Författarearfvode (hvaraf 50 kr. skänkts till ÖSKAR 

SANID ANF Sis ON) Ar EEE I 7187: 50 

Renskrifning (hvaraf 7- kr. 50 öre skänkts till 

OSRARSSANDAHTS BON) rar u ee 10: 50 2,309: 54 

Utsändning af tidskriften till in- och utlandet ...._.....-..-.--..-- 22533323 

För biblioteket (2 nya bokskäp, bokinköp, inbindning och 

bokfrakten)zenurr tee rar HI Be 452: 70 

Horn Sam man Kom Sterna SEE ss ber EEE NIE EEE EEE 69: 40 

För Föreningens entomologiska vandringsstipendium: 

Stipendietem lH 2 tn sn er 60: — 

Tryckning af cirkulär och porto -_.....-.-.....------ 8: 30 68: 30 

Miyerseittiitre Plane = Te. Dil UNE Dice Tas PER NEE MANN DE RIRE ER 74: 50 

Behällning till 1894: 

Fru SIGNE NORDENSKJÖLDS entomologiska vandrings- 

stipendiumsened ran TASER Re 51: — 

Hl Styrelsens dispositionee mr 448: 66 499: 66 

Summa 4,007: Go [#2] 

Det statsbidrag, hvaraf Föreningen äfven under 1893 varit i åtnjutande, 

har möjliggjort dels utgifvandet af det häfte af »Uppsatser i praktisk entomo- 

logi», som utgjort ett villkor för detta bidrag, dels, enär detta häftes innehåll 

äfven influtit i tidskriften, framställandet af en särdeles värderik årgång, på 

hvilken kunnat påkostas mera i illustrationsväg än eljest varit förhållandet. 

Såsom nyss lämnade redogörelse för allmänna kassans ställning utvisar, 

förefanns vid årets början, efter fränräknande af de till OSKAR SANDAHLS fond 

öfverförda 300 kr., en behållning af 94 kr. 93 öre samt vid årets slut en be- 

hållning af 448 kr. 66 öre, hvadan kassans ställning förbättrats med 353 kr. 

73 öre. Om man äfven medräknar de 607 kr. 50 öre, hvarmed Föreningens 

räntebärende fonder under året vuxit, finner man ställningen vara i sin helhet 

6 
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förbättrad med icke mindre än 961 kr. 23 öre, hvaraf 107 kr. 50 öre i 

gåfvomedel. 

Antalet ledamöter uppgick vid slutet af år 1893, förutom 5 hedersleda- 

möter och 15 ständiga, till 335, hvaraf 320 betalande. Af sagda 335 voro 

292 svenskar, 14 norrmän, II finnar, 6 danskar och 12 från utlandet. 

Såsom behållning vid årets slut förefinnas, ehuru ej af oss inräknade i 

föregående räkenskapsöfversikt, restupplagorna af Föreningens publikationer 

samt för försäljning afsedda separater ur biblioteket. 

Föreningens säkerhetshandlingar hafva af oss inventerats och befunnits 

vara i vederbörligt skick samt öfverensstämma med de i Styrelsens protokoller 

därom antecknade beslut. Räkenskaperna äro i god ordning och med till- 

hörande verifikationer försedda, hvadan vi på grund af sålunda verkställd gransk- 

ning tillstyrka Entomologiska Föreningen att bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet 

för dess förvaltning under år 1893. Därjemte få vi, på grund af tagen känne- 

dom om Styrelsens verksamhet, med synnerligt nöje framhålla, hurusom För- 

eningens arbetschef och Styrelsen i dess helhet med samma ofürtrutna och 

uppoffrande nit, som förut, vårdat Föreningens angelägenheter. 

Stockholm den 23 februari 1894. 

H. G. O. Erell. Simon Nordström. 

Tallspinnaren (Laszocampa Pint Lin.) Vid ett möte af 

franska entomologiska «sällskapet förliden oktober fäste Mr 

M. C. JOURDHEUILLE uppmärksamheten på denna spinnares utom- 

ordentliga förökning i Seinedalen, hvarest den först under senare 

år blifvit anmärkt. Larverna anföllo icke allenast äldre, utan 

äfven yngre träd och förstörde helt och hållet en del af de 

sistnämnda. Han förevisade en kvist af tall (Pinus Sylvestris) 

på hvilken ej mindre än 14 larver hade spunnit kokonger, fästade 

tätt intill hvarandra. 
>. Li. 



128 

LIPURIDER FRÄN FLORIDA 

BESTÄMDA 

AF 

HARALD SCHOTT. 

I det zoologiska material docenten EINAR LONNBERG hem- 

fort fran Florida finnas äfven trenne Collembola-former, hvilka 

insamlaren godhetsfullt öfverlämnat at mig till bestämning. De 

tillhöra följande släkten och arter inom Lipuridernas familj: 

Lipura inermis TULLBERG. Sex exemplar funna vid stran- 

den af en sjö i närheten af järnvägsstationen Clarcona, Orange 

county. | 

Anurida maritima LABOULBÈNE. Några hundra individer 

anträffade under en sten utmed hafsstranden vid Key, West 

Florida. 

Anurida Tullbergi SCHÔTT. Fem individer funna under 

enahanda förhållanden och på samma lokal som Lipura inermis 

TULLB. 

De tvenne förstnämnda formerna äro förut kända från Nord- 

amerika, men den sistnämnda har tillförne endast anträffats i 

Sverige och Finland, hvadan detta fynd sålunda gifver ett nytt 

bevis för Collembolas exempellöst stora utbredning. | 
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REVISION AF SLÄKTET CORISA LATR. BETRÄF- 

FANDE DESS SKANDINAVISKA ARTER 

AF 

H. D. J. WALLENGREN 

Hvad först beträffar det släktet gifna namnet, så hafva 

AMYOT & AUDINET-SERVILLE (Hemipt. pag. 445) redan 1843 visat, 

att det bör rätteligen skrifvas Corzsa och ej Corixa, såsom La- 

TREILLE skref, emedan det härledes af grekiska ordet zopec, hvar- 

för också FIEBER upptog det rätta skrifsättet. Ehuru de flesta 

författare sedan bibehållit LATREILLE'S skrifsätt, använda vi här 

det rättare, såsom vi redan 1854 gjort i vår lilla uppsats »Con- 

spectus Specierum Scandinavie Generis Corisæ», intagen i Ofver- 

sigt af Kongl. Vet. Akad. Förhandlingar. Sedan den tiden hafva 

flera arter af släktet, hvilka vi då ej kände, befunnits tillhöra vår 

fauna, hvarför det ej synts oss öfverflödigt, att här framlägga en 

revision af våra numera kända, till släktet hörande arter, och vi 

göra det så mycket hellre, som vi därigenom blifva 1 tillfälle 

rätta ett par af oss begångna misstag i vår förra uppsats, hvilken 

tyckes hafva varit okänd af adj. THOMSON, då han 1869 i » Opu- 

scula Ent. I» utgaf sin »Öfversigt af Sveriges Coriser.» 

Släktet tillhör FiIEBERS Fam. Corzse och skiljes från det äfven 

dithörande släktet Szgara FABR. genom frånvaron af eller fullt 

dold skutell, genom fyrledade, i en ränna dolda antenner, mellan- 

benens tarser kortare än tibian o. s. v. 

Arterna uppehålla sig alla i vatten, dels i stillastående, dels 

i rinnande, och träffas där flera arter tillsammans, oftast 1 stor 

mängd. Merendels finnas de där nära bottnen och helst invid 

stränderna, men det är icke blott i sött, utan äfven i bräckt vatten, 

mera sällan i hafvets salta vatten, man träffar dem. Under de egent- 

liga sommarmånaderna förekomma de fullbildade djuren vanligen 

Entomol. Tidskr. Årg. 15, H. 2 (1894). ı 9 
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sparsammare, men däremot larver och puppor talrika; vår och 

höst är däremot den egentliga tiden för de förstnämnda, men 

dessa träffas till och med om vintern under isen och medfölja ej 

sällan isnoten, när sådan drages i insjöar. Djuren Ofvervintra 

nämligen på bottnen af vattensamlingarna och äro genast i rörelse 

för propagationen så snart isen smält undan. Minst två om icke 

flera generationer förekomma under årets lopp. Endast under 

skymningen och natten, mycket sällan om dagen, lämna djuren 

vattnet och flyga omkring. De förflytta sig då från den ena 

vattensamlingen till den andra. Om dagen fångas de lätt i stora 

massor med vattenhåfven, då denna drages utifrån inåt stranden, 

men drages den utmed stranden, undkommer en stor del, emedan 

djuren vid minsta rörelse 1 vattnet skynda från stranden ut at 

djupet, där de äro mera svåråtkomliga. 

Under simmandet begagnas endast de bakersta benen, som 

också blifvit för detta ändamål särskildt formade. Därunder 

hänger det främsta paret rakt ned eller tryckes det samma mot 

bröstet. Det mellersta paret användes vid gåendet, hvarunder 

påskjutning sker med det bakersta, äfven begagnas det mellersta 

benparet att under hvilan fasthålla djuret vid vattenväxter eller 

dylikt, hvarvid de långa klorna fatta i ' föremålet. Måhända 

också den egendomliga fördjupning, som hos en art finnes mellan 

låret och tibian på mellanbenen, begagnas för samma ändamål, 

så att djuret härigenom bättre må fasthällas ı det rinnande vatten, 

hvari det helst vistas. Främsta parets fötter användes för födans 

upphämtande och förande till munnen. Med den egendomligt for- 

made tarsen skrapas på stenar och växter, hvarefter den hastigt 

föres till mundelarna. Med säkerhet kan likväl ej afgöras hvaraf 

djuret närer sig, men sannolikt hämtas födan af både växter och 

små vattendjur, vid hvilkas fångande de två rader borst, hvarmed 

tarsen är försedd, sannolikt göra god tjänst. 

Honorna fästa äggen antingen blott ett eller några få till- 

sammans på någon vattenväxt. De äro till färgen gulhvita, af olika 

form hos de olika arterna, samt på olika sätt refflade eller reti- 

kulerade på ytan. Då larverna nyss utkläckts, äro de nästan färg- 

lösa, halft genomskinliga, endast ögonen äro mörka. Småningom 

blir färgen mörkare, med ännu mörkare, i längsgående rader ställda 

fläckar. Under utvecklingen antages allt mer det fullbildade dju- 

2 
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rets färgteckning, men vingar saknas alldeles. Benen hafva 

samma form som hos det fullbildade djuret, med undantag däraf, 

att de bakersta tarserna hafva endast en led, försedd med 2 klor 

och enkla hår. Vingar visa sig först sedan öfvergång till puppa 

skett och då blott såsom rudiment. Först vid sista hudömsnin- 

gen framträda dessa i fullbildad form. — Djuren själfva äro en 

begärlig föda för larver till Dyzizscus-arter och Odonater samt för 

fiskar och andra större vattendjur. 

Könen skiljas från hvarandra därigenom, att abdomens 4 

sista buksegmenter äro hos & annorlunda formade än hos 9. Hos 

den senare äro de alltid i bakre kanten jämna och räta samt på 

båda kroppssidorna lika, men hos den förra äro de på ena kropps- 

sidan vågformigt och ojämnt inskurna, under det inskärningarna 

på den andra sidan äro såsom vanligt jämna och räta. Bukseg- 

menterna äro således hos hanen osymmetriska. Dessutom är pan- 

nan hos & mer eller mindre plattad eller intryckt, under det att 

den mera sällan har denna form hos 9, utan oftast är mer eller 

mindre konvex eller åtminstone jämnt hvälfd. Därjämte har främsta 

fotparets tars (gala) och stundom äfven låret hos A en annan 

form än hos 2. 

Hos of till flera arter har BUCHANAN WHITE på ryggsidan 

i kanten af abdomens sjette segment påvisat ett organ, som be- 

nämnes sérzgz/, bestående af en på kort stjälk sittande skifva, 

försedd med täta tänder, ställda i flera eller färre rader. Detta 

organ saknas hos en del arter, men finnes tydligt hos andra och 

är beläget på samma kroppssida, där buksegmenterna äro osym- 

metriska. För öfrigt känner man ännu ej ändamålet med detta 

organ, hvars skifva ofta är af olika form hos de olika arterna. 

Hos honorna har det ännu ej blifvit iakttaget. 

Halfvingarna, som äro membranösa, utgöras af fyra vingfält, 

hvilka här torde böra särskildt framhållas för att kunna förstå 

följande artbeskrifningar, liksom några andra nedan begagnade 

termer torde behöfva beskrifvas. Första vingfältet kallas clavus 

och är tresidigt, bildar en del af vingens inre kant och börjar 

bredt vid pronotum samt afsmalnar småningom bakåt och slutar 

spetsigt. Från följande fält skiljes det genom en söm, som oftast 

är annorlunda färgad, och hvars främre del utgöres af ett mer 

eller mindre långt, opakt stycke, som ofta är af systematisk vikt. 
er 
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Denna smala söm benämnes c/avz-s6m. Det andra fältet är 

corium, som ligger närmast det förra och är vid pronotum ganska 

smalt, men tilltager småningom bakåt i bredd, stöter till vingens 

inkant med ett litet hörn, där c/avus slutar, och är i bakre kanten 

snedt tvärhugget. Det tredje fältet är den företrädesvis benämnda 

membranen och bildar vingens bakersta ända. Den skiljes från 

corium ‘genom en sned söm, som oftast är af annan färg än vin- 

gen i öfrigt och sällan är otydlig eller helt utplånad. Denna 

söm benämnes membransömmen. Det fjärde fältet bildar vin- 

gens framkant eller utkant och kallas costalfältet samt sträcker 

sig från vingbasen till början af membranen. De 3 förstnämnda 

vingfälten äro oftast af mörk färg och försedda med gulaktiga 

tvärlinier eller småfläckar, hvaremot det sistnämnda är mer eller 

mindre enfärgadt, blekt eller brunaktigt. Halfvingarna äro antin- 

gen punkterade eller ännu oftare rastrerade, hvilken reffling är 

snarlik den, som på trädgärdsgängarna ästadkommes medelst 

krattan eller trädgärdsräfsan; högst sällan äro de släta. Pronotum 

är likaledes oftast rastrerad och försedd med gulaktiga tvärlinier 

samt har en upphöjd sidolinea, som vid bakhörnen stundom bildar 

mer eller mindre tydlig vinkel. Framtill på midten är pronotum 

försedd med en upphöjd köl, som stundom mera liknar blott en 

kort knöl, men ofta fortsättes mer eller mindre långt och är af 

vikt vid släktets indelning i underafdelningar. Metasternum slutar 

baktill mellan bakbenens lår i en tresidig spets, som kallas 

xyphus. För öfrigt begagnas samma termer som vid öfriga in- 

sektbeskrifningar. 

Vid utarbetandet af föreliggande ôfversikt hafva exemplar 

blifvit förf. meddelade af professor AURIVILLIUS från Lappland 

och flera andra provinser inom vårt land, äfvensom arter från 

Finland, där samlade af prof. J. SAHLBERG; vidare af kand. S. 

BENGTSSON från Vermland, af kand. O. HOLMQVIST från Småland, 

af min son kand. H. WALLENGREN från Bohusläns skärgård, och 

slutligen en innehållsrik samling från olika ställen inom Skåne af 

konservator RorH, hvilka herrar härigenom hembäres hjärtliga 

tacksägelser för deras visade beredvillighet att bidraga till min 

uppsats. Därjämte har förf. själf under flera år samlat en mängd 

af ifrågavarande djur från Skåne och Blekinge. Från Norge hafva 

vi endast sett en enda hithörande art. Öfriga uppgifter därifrån 
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grunda sig på hvad SIERKE meddelat i » Enumeratio Insectorum 

Norvegie» och hvad J. SAHLBERG meddelat i »Vidensk. Selskab. 

Forhandlinger 1880. 

De skrifter, som blifvit vid utarbetandet af föreliggande upp- 

sats begagnade och citerade, äro följande: 

FALLEN: Hemiptera Suecie; ZETTERSTEDT: /nsecta Lapponica; THOMSON: 

Opuscula Entomologica I & IV; BURMEISTER: Handbuch der Entomologie II; 

- FIEBER: Species Generis Corise (Ex. Act. Reg. Bohem. Soc. Scient. Prag 1851) 

och Die Europ. Hemiptera, Wien 1861; FLOR: Rhynchoten Livlands; J. SAHL- 

BERG: Synopsis Amphibicorisarum et Hydrocorisarum Fennie (i Notiser ur sällsk. 

pro Fauna & Flora Fennica Förhandlingar 1875); DOUGLAS & SCOTT: British 

Hemiptera (London 1865) och i »The Entomol. Monthly Magazin», Vol. I, III, 

IV, V, VI, X och XII; SAUNDERS: Hemiptera Heteroptera of the Brit. Islands, 

London 1892, samt slutligen författarens ofvan anförda Conspectus, intagen i 

Öfversigt af K. V. Akad. Förhandlingar 1854. 

Släktet har blifvit deladt i flera undersläkten, hvilka troligen 

i en framtid till största delen kunna blifva ansedda såsom själf- 

ständiga släkten. De särskiljas på följande sätt: 

I:o. Pronotum och halfvingar punkterade aldrig rastrerade. 

A) Pronotum enfärgad, utan gula tvärlinier, buksegmenterna hos & osym- 

metriska till höger och © saknar strigil -_.._.._...........-- 6 Cymatia. 

B) Pronotum med gula tvärlinier; buksegmenterna hos s osymmetriska 

till venster och hos’ finnes stripil 0.0.0 7. 1 Macrocorisa. 

II:o. Pronotum och halfvingar mer eller mindre rastrerade och buksegmenterna 

hos 5° osymmetriska till höger. (Pronotum med gula eller svarta tvär- 

linier.) 

A) Pronotum framtill med kort köl, som sträcker sig bakåt blott öfver 

3—4 af tvärlinierna, men stundom med längre, svagare antydning. 

1) Bakersta benens. metatars i spetsen med svart tvärband eller tre- 

Sidig hack a iap stam stuisilen en RE 2 Callicorisa. 

2) Bakersta benens metatars i spetsen blek eller åtminstone utan svart 

tvärband eller tresidig fläck; o med strigil ............... 3 Corisa 

B) Pronotum med tydlig, lång köl, som sträcker sig bakåt åtminstone 

öfver 5—6 af tvärlinierna; 5' med strigil. 

1) Mellanbenens tars kortare än tibian; hufvudet föga bredare än pro- 

notum; ögonen betäckande hufvudets sidokant; pannan blott hos 

Gg imtryekienowee hivalid see. 120 Un el ot 4 Arctocorisa. 
2) Mellanbenens tars lika lang med tibian; hufvudet tydligen bredare 

an pronotum; ögonen lämnande hufvudets sidokant bredt obetäckt; 

pannan hos båda könen tydligt intryckt ............ 5 Gloenocorisa. 
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I. Subgen. Macrocorisa THons. 

Pronotum och halfvingar fint, knappt märkbart punkterade, 

hufvudet med ögonen föga bredare än pronotum, framtill ej kan- 

tigt utdraget; pannan hos & tämligen otydligt plattad, hos 2 

konvex; ögonen nästan vidrörande hufvudets bakkant; pronotum 

tydligt . bredare än långt och längre än hjässan, med gulaktiga 

tvärlinier, framtill på midten med kort köl, som bakåt räcker ej 

mer än öfver högst 2—3 af de gula tvärlinierna; halfvingarna 

med ej genom gul linea afskild membran; det opaka fältet af 

clavi sutur intager ej mer än !/a af suturens längd; mellanbenens 

klor något kortare än tarsen; främsta tarsen ej orörligt samman- 

växt med tibian, som hos & är i yttersta spetsen försedd med 

en grof torne; buksegmenterna hos q osymmetriska på venstra 

sidan, på hvilken äfven ryggens strigil finnes. 

Undersläktet omfattar våra största arter, hvilkas halfvingar 

väl hafva gula teckningar, men dessa bilda inga tvärgående linier, 

utan en mängd oregelbundna småfläckar, som äro tämligen tät- 

stående. Så vidt hittills är kändt, höra till Skandinaviens fauna 

ej mer än följande 3 arter: 

I:o. Pronotum med 16-—20 gulaktiga, oregelbundna tvärlinier. 

a) Mellersta tibierna mot basen på inre sidan bredare, sammantryckta; 

mellersta låren hos & med grof tand nära spetsen........---- dentipes. 

b) Mellersta tibierna mot basen på inre sidan ej bredare eller samman- 

tryckta, utan normala; mellersta låret hos 5 utan tand nära spetsen 

Geoffroyi. 

II:o, Pronotum med 12—14 gulaktiga, oregelbundna tvärlinier; mellersta tibi- 

erna normala och mellersta låren hos I utan tand nära spetsen. atomaria. 

1. C. dentipes THoms. Ofvan svartbrun, undertill gulaktig, 

pronotum med 16 eller flera, klufna, afkortade samt där och hvar 

-sammanstötande, tvärlinier; halfvingarna med tätstående, gulaktiga 

småfläckar, midten af bröstet och hela xyphus svarta; höfterna 

oftast utan svart fläck; 3—4 af bukens bassegmenter hos & och 

2—3 hos Q svarta; mellanbenens tibier hos båda könen på inre 

sidan mot basen bredare och sammantryckta, samt låren hos © 

med grof tand mot spetsen. Längd 13—16 millim. 

Hane. Pannans intryckning uppåt gående något emellan 

ögonen; främsta tarsen lång, knifformig, nästan parallelogramfor- 

anig, i spetsen trubbig. 
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Hona. Pannan jämn; främsta tarsen sikelformig, krökt och 

skarpspetsig. 

C. dentipes THoMs. Opuscula I, 28. — C. Geoffroyi SAHLB, Not, 

Fen, 12. — Fror. Rhyn. Livl. I, 786. — J. SAHLB. Syn, 278. 

Förekommer 1 synnerhet i åar och bäckar. Blott en gång 

af oss träffad i brakvatten. Spridd öfver halfön från Skåne åt- 

minstone till Upsala, och vidare till Forsvik i Vermland, därifrån 

_kand. BENGTSSON meddelat exemplar. Den tycks dock hos oss 

vara tämligen sällsynt, liksom i Finland, där ej följande art lär 

förekomma. Anmärkt i S. Norge. 

2. C. Geoffroyi LEACH. Ofvan svartbrun, undertill gul- 

aktig; pronotum med 16 eller flera klufna, afkortade och där och 

hvar sammanstötande tvärlinier; halfvingarna med tätstående, gul- 

aktiga smäfläckar; midten af bröstet, inkanten af sidostyckena 

och hela xyphus svarta; höfterna oftast med svart fläck; 3—4 af 

bukens bassegmenter hos &, 2—3 hos @ svarta; mellanbenens 

tibier hos båda könen på inre sidan mot basen ej bredare och 

ej sammantryckta, samt låren hos 5% utan tand mot spetsen. 

Längd ı2—ız millim. 

Hanens och honans panna och främsta tars såsom hos 

föregående. 

C. Geoffroyi LEACH, Classif. 17. — ZETT. Ins. Lapp. 284? — FIEB. 

Sp. 14, t. I, f. 1; Hem. 91. — WALLENGR. Ofvers. K. V. A. Förhandl. 

1854, 142. — THoms. Opuscul. I, 28. — DouGL. & Scorr Brit. Hem. 

508-6. 30,.f,.05..— SAUNDERS ;Hem: Meter.) $33; ta. Sly fler C. 

punctata BuRM. Handb. II, 186. — C. striata FALL. Hem. 181. 

Förekommer tämligen allmänt i stillastående vatten fran Skane 

åtminstone upp till Forsvik i Vermland (kand. BENGTSSON). En- 

ligt ZETTERSTEDT äfven i Norrbottens floder, hvilken uppgift likväl 

synes mera afse föregående art. 

Dessa båda nu beskrifna arter kunna ej skiljas från hvarandra 

genom färgen, men hanarna lätt genom frånvaron eller närvaron 

af tanden nära spetsen af mellanbenens lår. Honorna äro där- 

emot svårare att särskilja. Dock, om man gifver akt på formen 

af mellanbenens tibia, lär man snart inse olikheten dem emellan. 

Hos C. dentipes afsmalnar den upptill mot basen à inre sidan 

ganska tvärt, hvarigenom ett djupt och inåt vändt hak bildas i 

ledfogningen emellan låret och tibian, hvilket däremot hos €. 

7 
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Geoffroyi är mycket grundt och föga märkbart, emedan tibian 

hos denna art är nästan jämnsmal och ej tvärt, utan så småningom 

afsmalnar mot ledfogningen. Den förstnämnda arten synes ock i 

allmänhet vara något större än den senare. 

Hvad nu synonymien beträffar, så har visserligen J. SAHLBERG upptagit 

för THOMSONS art det species-namn, som LEACH tilldelat sin art, men huruvida 

detta är rätt synes oss ännu vara tvifvelaktigt, då hvarken DOUGLAS eller SAUNDERS 

i de beskrifningar, som af dem gifvits å den i England förekommande arten, 

omtala någon tand på mellersta benparets lår hos hanen, ej heller antyda en 

sådan på de figurer, som af dem lämnats. Man vet således ej med säkerhet, 

om den engelska arten verkligen är C. dentipes eller ej. J. SAHLBERG antyder 

icke heller, att han sett arten från England, såsom fallet är med några andra 

af DOUGLAS beskrifna arter. Väl säger DOUGLAS i sin beskrifning: »Legs... 

2nd pair, thight in the &, a little widened posteriorly, finely dentate beneath 

near the apex, tibiz in the &, on the inner side at the base with a very narrow, 

thin enlargement», hvilket väl kan tydas till go på C. dentipes, men man kan 

knappt tro, att en sa skarpsynt observator som DOUGLAS skulle hafva förbisett 

den grofva tanden i larets spets, om sådan förekommit. SAUNDERS däremot 

säger i sin beskrifning à den engelska arten uttryckligen: »intermediate tibiæ 

simple», hvaraf tyckes följa, att hans beskrifning endast afser vår C. Geoffroyi 

och ej C. dentipes. Skulle således båda arterna finnas i England, kan det icke 

häraf afgöras hvilkendera, som afsetts af LEACH. Sådant kan endast ske genom 

hans typexemplar, hvilka icke längre lära förefinnas, Man kan således ej förr 

än det visats, att endast C. dentipes förefinnes i England, afgöra hvilken art, 

som rätteligen bör betecknas med det af LEACH föreslagna namnet. Skulle 

endast C. dentipes där förekomma och således verkligen vara LEACH'S art, så 

bör vår C. Geoffroyi tilldelas det af BURMEISTER gifna namnet, hvilket ock bör 

ske, om båda arterna förefinnas i England. Intill dess sådant påvisats, anse vi 

rättast att bibehålla THOMSONS speciesnamn, såsom betecknande åtminstone för 

hanen af C. dentipes. Hela den beskrifning, som LEACH gifver a sin art, be- 

står af följande ord: »flavida, thorace lineis transversis numerosissimis nigris, 

elytris nigroirroratis: dorso pernigro apice flavido. Long. corporis '/2 unc. Hab, 

in aquis stagnantibus vulgatissime.» Af denna beskrifning kan ej afgöras, 

hvilkendera arten han afsett. Af uppgifna vistelseorten skulle man förr sluta 

till att beskrifningen afsage vår C. Geoffroyi, än C. dentipes. Detta är ock orsa- 

ken hvarför vi ännu ej kunnat gilla FLORS och SAHLBERGS åsikter i denna fråga. 

3. C. atomaria IrLıc. Ofvan svartbrun, undertill gulaktig; 

pronotum med högst 12-—14 gulaktiga tvärlinier, hvaraf de 4 

främsta äro nästan hela, de öfriga oregelbundna, där och hvar 

sammanstötande och afkortade; halfvingarna med gulaktiga, korta, 

vinkliga och afbrutna smålinier, hvaraf de vid basen af clavus 

äro mera räta, bredare i disken och mera sammanhängande och 

parallela i inre och yttre kanten; midten af bröstet svart; xyphus 
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gulaktig, merendels med svartaktig bas; 2—3 af bukens basseg- 

menter svartaktiga. Längd 10—13 millim. 

Hane. Pannans intryckning gär uppät tämligen högt mellan 

ögonen; främsta tarsen bredt knifformig, i öfre kanten starkt böjd, 

utåt något bredare, 1 spetsen rundad. 

Hona. Pannan konvex; främsta tarsen smal, halfmånformig. 

C. atomaria ILLIG. in Germ. Coll. — FIEB. Sp. 15, t. I, f. 5; Hem. 

92. — SAUND. Hem. Heter. 333. — C. Panzeri FIEB. Sp. 15, t. 3, f. 3; 

Hem. 92. — DousL. & Scorr Brit. Hem. 594. — C. affinis DOUGL. 

& SCOTT ]. c. 595. — C. salina THoMs. Opuscul. I, 29. 

Högst sällsynt och endast funnen i Skåne uti brakvatten, 

såsom vid Farhult (förf.) och vid Malmö (THomMs. I. c.). Därjämte 

har förf. sett ett expl., tillhörigt riksmuseum, hvilket funnits i 

Skane af BOHEMAN. THOMSON, DOUGLAS och SCOTT skilja liksom 

FIEBER Panseri och atomaria (= affinis D. & S.) från hvarandra, 

men vi och SAUNDERS hafva sammanfört båda, alldenstund det 

olika antalet af tvärlinierna på pronotum varierar, pannans fördjup- 

ning hos +' är densamma, och första tarsen hos & icke företer 

någon väsentlig olikhet, samt då den något olika färg på bak- 

kanten af pronotum, som uppgifves af DouUGLAs, är alltför obe- 

tydlig. 

2. Subgen. Callicorisa B. WHITE. 

Pronotum och halfvingar mer eller mindre rastrerade; huf- 

vudet med ögonen knappt bredare än pronotum, framtill ej kan- 

tigt utdraget; pannan hos © tydligen plattad eller fördjupad, hos 

@ konvex; ögonen nästan vidrörande hufvudets bakkant: pronotum 

med gulaktiga tvärlinier, som äro föga sammanlöpande, framtill 

på midten försedd med kort köl, ej räckande bakåt mer än öfver 

högst 2—3 af de gula tvärlinierna; halfvingarnas membran afskild 

genom gul linea, försedda för öfrigt med mer eller mindre sam- 

manhängande, gulaktiga tvärlinier, och det opaka fältet af clavi 

sutur utgörande nära hälften af hela sömmen; mellanbenens klor 

nästan alltid lika långa med tarsen oeh deras tibier i spetsen 

svarta eller bruna; främsta tarsen ej orörligt sammanväxt med 

tibian, som hos & ej är i spetsen försedd med torne, och tarsen 

sammantryckt-kölad; bakersta tarsens första led har i spetsen 
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en mer eller mindre tvärgående, antingen fyrsidig eller tresidig 

svart fläck, som är bäst synlig på undersidan; buksegmenterna 

hos o osymmetriska på högra sidan, och ryggen saknar strigil. 

Till vår fauna höra följande arter: 

I:o. Bakersta benens sista tarsled blott vid basen svart och den första svart 

La a le FE BEN LA BS 2222.22 \COREIRNAE 

II:o. Bakersta benens sista tarsled blott kantad med svart, ej vid basen svart, 

A) Bakersta benens I:sta tarsled med svart, jämnbred, nästan kvadratisk 

i spetsen 

HACK I Spetsent ET ser en LR ene RE prœusta. 

B) Bakersta benens I:sta tarsled med svart, trapezformig fläck i spetsen; 

ee I _socia. 

C) Bakersta benens I:sta tarsled med svart, triangular fläck i spetsen. 

mellersta och bakersta laren svartaktiga 

(Kroppsfärgen ofvan ljusare svartbrun) =" sodalis. 

1. C. Concinna Fier. Ofvan mörkbrun, undertill gul- 

aktig; hufvudet blekt, hjässan brunaktig, bakre kanten af den 

långt utdragna pronotum gul; tvärlinierna på pronotum 8—10, 

svarta på gulaktig botten, i midten ofta afkortade och klufna; half- 

vingarna med gula teckningar, som på clavus bilda böjda fläckar, 

hvilka vid basen äro mera sammanhängande, men på corium 

spridda, taggigt vågiga, sneda smålinier; bröstet i midten svart; 

xyphus gul; costalfältet smutshvitt; bakersta tarsens första led ı 

spetsen smalt svart, hvilken färg också intager basen af sista 

leden. Längd 7 millim. 

Hane. Första tarsleden smal, knifformig, i öfre kanten smä- 

ningom böjd till spetsen; bukens 4—5 bassegmenter svarta; pan- 

nans urholkning aflång, sträckande sig öfver ögonens midt. 

Hona. Första tarsleden sma!t knifformig; bukens 2—3 bas- 

segmenter svarta; pannan konvex. 

C. concinna FIEB. Sp. 24, t. 2, f. 9; Hem. 96. -- WALLENGR. 

Ofvers. K. V. A. Förhandl. 1854, 146. — DouGL. & SCoTT Brit. Hem. 

604. — SAUND, Hem. Heter. 340, t. 31, f. 5. — THoms. Opuscul. 

132: 

I Skånes stillastående vatten ganska sällsynt. Af oss ej 

träffad annanstädes än i östra Skåne (Trolle-Ljungby) och af adj. 

THOMSON vid Lund (l. c.). Förf. kan ej nu erinra sig hvarifrån 

hans uppgift i »Öfversigten» 1854, att arten skulle förekomma i 

Lappland, härleder sig. 

2. C. preusta Fire. Ofvan mörkbrun, undertill gulaktig 

hufvudet blekt; pronotum långsträckt, baktill trubbig, bakre hörnen 
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nästan räta, med 7—8 svarta tvärlinier, som äro inåt oftast klufna 

eller afkortade och något sammanflytande; halfvingarna med nä- 

stan parallela, sammanträngda, slingrande, stundom afkortade, 

gulaktiga tvärlinier; de främsta benens lår och tibier med svart 

fläck; bröstet bredt svart och skulderbladen inåt likaledes bredt 

svarta; sidostyckena och sidoplätarna svarta, i yttre och bakre 

kanten gulaktiga; costalfältet blekt; mellanbenens lår och tibier 

bieka; bakersta tarsens ı:sta led i spetsen med jämnbredt, nästan 

kvadratiskt, svart tvärband, hvars framkant är alldeles rät. Längd 

7—8 millim. 

Hane. Främsta tarsen mot spetsen skedformigt utvidgad, 

nedtill inböjd, i öfre kanten svart eller brun; pannans fördjup- 

ning aflång, sträckande sig uppåt nästan förbi midten af ögonen; 

bukens 3---4 bassegmenter svarta. 

Hona. Främsta tarsen knifformig, undertill vid basen bre- 

dare, något utdragen; pannan konvex; bukens 2—3 bassegmen- 

ter svarta. 

C. preusta FIEB. Sp. 29, t, I, fig. 17 (1—18); Hem, 95. — Wat- 

LENGR. Ofvers. K. V. Ak. Förhandl. 1854, 146. -- DOUGL- & SCOTT. 

Ent. Month. Mag. III, 26; IV, 99. — J. SAHLB, Syn, 281. — THOMS. 

Opuscul. I, 32, — SAUND. Hem. Heter. 339. 

Förekommer sällan i brakvatten, men i sötvatten tämligen 

allmän, redan under isen i februari månad och under vår och 

höst från Skåne upp i Lappland; är allmännare mot norden än i 

södern; anmärkt i S. Norge och på Dovre. Yngre individer 

äro undertill helt gula. 

3. C.socia Doucı. & Scorr. Ofvan svartbrun, undertill gulak- 

tig; hufvudet ofvan brunaktigt; bakre hörnen af den baktill rundade 

pronotum nästan räta, med 7—8 afkortade samt sammanflytande 

gulaktiga tvärlinier, som oftast äro nästan hela, sällan inåt klufna; 

halfvingarna med nästan parallela, sammanträngda, slingrande, 

mycket fina, gulaktiga tvärlinier; de främsta benens lår och tibier 

med svart fläck; bröstet bredt svart; skulderbladen blekt gula; 

sidostyckena svarta vid basen, i yttre hälften och bakre kantens 

bas gula; sidoplåtarna gula; costalfältet brunt; mellanbenens lår 

på yttre sidan mot spetsen och tibierna på yttre sidan bruna; 

bakersta tarsens första led i spetsen med trapezformig, svart fläck, 

II 
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som i inre kanten är längre än i den yttre och i framkanten 

utåt mycket sned. Längd 6—7 millim. 

Hane. Främsta tarsen nästan såsom hos föregående, men 

undertill mera rät, nästan helt rak; pannans fördjupning oval, 

sträckande sig uppåt till midten af ögonen; abdomens bukseg- 

menter svarta, längs kroppssidorna gulaktiga, blott de 2 sista 

något mera gulaktiga. 

Hona. Främsta tarsen såsom hos föregående art; bukseg- 

menterna gula, blott det första vid basen svart. 

C. socia DOUGL. & SCOTT Ent. Month. Mag. VI, 243. — C. preusta 

var. J. SAHLB. Syn. 281. — SAUND. Hem. Heter. 339. 

Sällsynt. Af oss funnen nägon gäng i Skänes stillastäende 

vatten och af min son, kand. WALLENGREN, träffad pä Öarna 

Bonden och Längön i Bohusläns skärgärd, nära Kristinebergs 

zool. station. Äfven träffad i Vermland af kand. BENGTSSON. 

Denna art synes väl skild från föregående, dels genom den ofvan 

svartbruna kroppsfärgen, dels genom färgen på frambenens lår och 

tibier, äfvensom genom formen på bakersta tarsens svarta fläck, 

hvilken ej är kvadratisk, utan trapezformig, längst i tarsens inkant 

och kortast i dess utkant, så att fläckens framkant är betyd- 

ligt sned. Dessutom synes formen på främsta tarsen vara hos 

o något olik, hvarjämte olikheter .finnas i undre kroppssidans 

färgteckning. 

4. C. sodalis Doucr. & Scott. Ofvan ljusare svartbrun, under- 

till gulaktig; hufvudet blekt, hjässan brunaktig; bakre hörnen af den 

baktill rundade pronotum nästan räta; pronotum med 8--9 ganska 

fina, intryckta, svarta linier, hvars gula mellanrum äro bredare, 

ofta afkortade och i midten sammanflytande; halfvingarna med 

gula tvärlinier, som på clavus äro vid basen bredare och nästan 

hela, baktill oregelbundna och afkortade, på corium oregelbundna, 

afbrutna och taggiga, vid inre kanten genomskurna af en kort, 

svart linea; de främsta benens lar och tibier med svart fläck; 

bröstet svart, skulderblad och sidostycken oftast gula; costalfältet 

gråblekt; mellanbenens lår mot spetsen och tibian på yttre sidan 

brunaktiga; bakersta tarserna mot spetsen i inkanten med en trian- 

gulär svart fläck, som med yttre vinkeln stundom sträcker sig ända 

intill och hinner den svarta utkanten. Längd 6—7 millim. 

12 
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Hane. Främsta tarsen på ryggen svart, mot spetsen run- 

dadt utvidgad och nedtill inböjd ; pannans urhålkning aflång, sträc- 

kande sig öfver ögonens midt. 

Hona. Främsta tarsen knifformig; pannan konvex. 

C. sodalis DouGL. & Scorr Ent. Month, Mag. VI, 246, — SAUND. 

Hem. Heter. 339. — J. SAHLB. Syn. 282. 

Är sällsynt och tyckes endast tillhöra Lappmarkerna och fjäll- 

trakterna. Anmärkt inom Sverige i Torneå Lappmark samt vid 

Lycksele; vid sistnämnda ställe den 5 juni. Inom Norge träf- 

fad på Dovre och på Skörfjället; på senare stället den 27 juni 

(SAHLB.). 

3. Subgen. Corisa B. Wuire. 

Pronotum och halfvingar mer eller mindre tydligt rastrerade, 

de senare stundom blott på clavus och detta ganska otydligt; 

hufvudet med ögonen sällan bredare än pronotum och framtill 

sällan kantigt utdraget; pannan hos © tydligen plattad eller för- 

djupad, hos ® mer eller mindre konvex; ögonen nästan vidrörande 

hufvudets bakkant; pronotum med gulaktiga tvärlinier och framtill 

på midten försedd med kort köl, som ej räcker bakåt mer än 

öfver högst 2—3 af de gula tvärlinierna, men stundom är fortsatt 

längre tillbaka genom en svagare, föga upphöjd antydning; half- 

vingarna med membranen oftast afskild genom en tydligare gul 

linea, försedda för öfrigt med mer eller mindre sammanhängande 

gulaktiga tvärlinier, och det opaka fältet af clavi sutur utgörande 

nära hälften, mera sällan blott !/3 af hela sömmen; mellanbenens 

klor af olika längd i förhållande till tarsen; främsta tarsen ej orör- 

ligt sammanväxt med tibian, som hos & ej är i spetsen försedd 

med torne; bakersta tarsens 1:sta led har i spetsen aldrig någon 

tresidig eller tvärgående svart fläck, men dess kanter äro stundom 

mer eller mindre svarta; buksegmenterna äro hos & osymmetriska 

på högra sidan och på samma sida finnes ryggens strigil. 

Detta undersläkte har hos oss ganska talrika arter, som lättast 

särskiljas enligt följande öfversikt: 

I:o. Corium blott vid basen och där otydligt, men pronotum och clavus fint, 

men mindre tydligt rastrerade; (de gula tvärlinierna på corium bilda 

längsgående rader, skilda genom flera eller färre svarta linier; bakersta 

2 
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II:o, 

ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

tarsens sista led undertill svart, men den 1:sta blott längs midten svart 

.eller svartaktig). 

A) Den svartbruna pronotum med 7 gula tvärlinier, som äro lika breda 

med de ssvantaı a ser ne AR ne ne IR OR lugubris. 

B) Den gulgrå pronotum med 7—9 svarta tvärlinier, som äro smalare 

dnitdetoulaktiga 22, SU eee ee eee ee TEORI hieroglyphica. 

Corium, pronotum och clavus tämligen groft och tydligt rastrerade. 

1:0) Ingen gul linea längs midten af pronotum. 

A) Halfvingarnas gulaktiga tvärlinier hela, knappast pa corium, stund- 

om inat nagot genombrutna. 

1) Yttre bakhörnet af corium blekt, utan mörkare teckningar, 

Sahlbergi. 

2) Yttre bakhörnet af corium ej blekt samt med mörka teckningar. 

2) -Eronotum) med 6, culastyänlinien- rs AA Linnei. 

b) Pronotum med 8—9 gula tvärlinier -_..._..--._--- vernicosa, 

B) Halfvingarnas gulaktiga tvärlinier inåt afkortade eller genom- 

brutna. 

1) Bakre hörnen af pronotum skarpt spetsiga därigenom, att sido- 

linien ein ystarlct fram atl) clea eee ene Falleni. 

2) Bakre hörnen af pronotum räta eller trubbiga därigenom, att 

sidolinien ej är skarpt framätböjd. 

a) Större arter, af 7—8 mill längd. 

(1) Mellanfötternas klor lika långa med eller något längre 

än tarsen; pronotum med 8—g gula tvärlinier.. distincta. 

(2) Mellanfötternas klor tydligen kortare än tarsen, prono- 

tum med 6—7 gula tvärlinier. 2" striata. 

b) Mindre arter af 4—6 millim. längd. 

(1) Mellanfötternas klor lika långa med eller föga längre 

än tarsen; det opaka fältet af clavi sutur knappt mer 

ang /apatestturens lan cc eee season ee moesta. 

(2) Mellanfötternas klor betydligt längre än tarsen; det 

opaka fältet af clavi sutur lika med eller nästan lika 

långt med '/2 af suturens längd. 

(a) Pronotum tydligen längre än hjässan. 

*) De gula teckningarna på corium delade i rader 

genom längsgående, oregelbundna, svarta linier; 

pronotum med 7—8 gulaktiga tvärlinier; främsta 

tibian hos I upptill svälld till en hög puckel. 

aa) De svarta längslinierna på corium 2, den ena 

innanför costalfältet, den andra något framom 

corii hörn, ej invid hörnet .......-- limitata. 

bb) De svarta längslinierna på corium 3—4, den 

ena innanför costalfältet, den andra (bredaste) 

framom corii inre hörn och de öfriga emellan 

dessaubadar EA ee semistriata. 

14 
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2 **) De gula teckningarna pa corium ej delade i rader 

genom längsgående svarta linier, fastän nära corii 

inre hörn mer eller mindre genombrutna; prono- 

tum med 7—8 gulaktiga tvärlinier; främsta tibian 

hos & ej svälld till puckel. 

aa) Färgen ofvan hvitgul med svarta tvärlinier, 

undertillchvatenlee ne eee pallidula. 

bb) Färgen ofvan gulgrä eller gul med svarta 

tvärlinier, bröstet och bukens bas svarta, 

nigrolineata. 

cc) Färgen ofvan svartbrun med gula tvärlinier, 

brast, och; buk syarta. 2... Fabricir. 

(b) Pronotum kortare än, eller lika lång med hjässan 

och försedd med 5—6 gulaktiga tvärlinier. 

*) Hufvudet framtill mellan ögonen rundadt, ej ut- 

rase Ellen At ee fossarum. 

*“*) Hufvudet framtill mellan ögonen utdraget, vinkladt 

prominula. 

2:0) Pronotum med gul linea längs midten ........- -. .--.-.---... Hellensii. 

I:o. Rastrering på corium blott vid basen och där fin och otydlig samt 

mycket fin och otydlig pä pronotum och clavus; de gula teckningarna 

på corium bilda längsgående rader, skilda genom flera eller färre längs- 

gående svarta linier; bakersta tarsens sista led åtminstone undertill helt 

och hållet, den första blott längs midten svart; andra benparets tarser 

blott i spetsen bruna. 

1. C. lugubris Fies. Ofvan svart, undertill merendels nä- 

stan helt svart med gulaktiga sidor () eller till mer eller mindre 

del svart (9); hjässan hos båda könen framtill afrundad; pronotum 

med 7 gulaktiga, mer eller mindre reguliera tvärlinier; clavus med 

gulaktiga irreguliera tvärlinier, hvaraf 3—5 vid basen äro bredare 

än de svarta mellanrummen; corium med korta, slingrande, gula 

. tvärlinier, hvilka skäras på längden af 2 tydliga, svarta, längs- 

gående, ojämna linier, hvaraf den ena närmare costalfiltet; detta 

smutshvitt, baktill svartfläckigt; bröstet svart, sidostyckena jämte 

xyphus mer eller mindre svartaktiga; 3:e benparets tibier smutsgula, 

i kanten brunaktiga, tarsernas 1:a led svart, otydligt gul i kanterna; 

analklaffarna svarta eller svartaktiga. Längd 6—7 millim. 

Hane. Pannan svagt plattryckt upp till ögonens nedre kant; 

trämsta benparets lår tjocka, utåt bredare, tarserna halft ovala, 

undertill vid basen bredare, ofvantill i öfre kanten starkt kon- 
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vexa, spetsen skarp; abdomen undertill svart, i kanten smalt 

gulaktig. 

Hona. Pannan ej plattryckt; främsta benparets lår ej svällda, 

tarserna knifformiga, 1 öfre kanten jämnt konvexa; abdomen un- 

dertill såsom hos & eller blott 2— 3 af basens segmenter i midten 

svartaktiga. 

C. lugubris FiEB, Sp. 18, t. 1, f. 10; Hem. 92. — Douct. & 

SCOTT Brit. Hem. 596. — SAUND. Hem. Heter. 334. — C. Ståli FıEB. 

Verhandl. K. K. Bot. Gesell. 1865. — DOUG, & SCOTT, 1. c. 597. — 

C. levis THoms. Opuscul. I, 31. 

Förekommer i sött, men oftast 1 bräckt vatten i Skåne, dock 

högst sällsynt, enligt författarens erfarenhet. 

2. C. hieroglyphica LEON Dur. Ofvan och till större delen 

undertill gulaktig; hjässan hos © framtill kantigt framstående, 

men hos ® konvex; pronotum med 7—9 fina, svarta tvärlinier; 

clavus med afkortade, täta, fina, irreguliera svarta linier; corium 

med afkortade, fina, täta, vinklade, hieroglyfiska, svarta linier, 

som skäras på längden af 3—4 tydliga, svarta linier, uppkomna 

genom tvärteckningarnas afbrott; membranen, afskild genom bred, 

gul söm, har irreguliera, retikulerade streck, som i kanterna äro 

strålformiga och parallela; costalfältet gulaktigt eller hvitt, baktill 

svartfläckigt; bröstet i midten svart; sidostycken och xyphus gula; 

3:dje benparets ı:a tarsled gul med en smal brun linea längs 

midten; 2:a leden åtminstone undertill svart; analklaffarna vid 

basen svartaktiga. Längd 5—6 millim. 

Hane. Pannan djupt intryckt, fördjupningen gående upptill i 

en båge emellan ögonens nedre hörn; främsta benparets lår utåt ej 

bredare, tarsen bred, nästan jämnbred, i öfre kanten konvex, mot 

spetsen hastigt afrundad, undertill vid basen något bredare, där- 

efter i undre kanten nästan rät; abdomen undertill gul med 3—4 

af basens segmenter svarta. 

Hona. Pannan konvex; främsta benparets tarser kniffor- 

miga, nästan jämnbreda, smala, skarpt spetsiga, i underkanten räta; 

abdomen undertill gul, basen och stundom 3---4 sidofläckar svart- 

aktiga. ; 

C. hieroglyphica LEON DUF. Hem. 86, 2, f. 85—87. —- FIFB. Sp. 

22, t. I, f. 20; Hem. 93. -— WALLENGR, Ofvers. K. V. A. Förhandl. 

1854, 144. — Burm. Handb, II, 188 (exclus. syn.). — DouGL. & SCOTT 

Brit. Hem. 593. — SAUND. Hem. Heter. 334. -- THOMS. Opuscul. I. 35. 
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Var. Öfre sidan svartbrun med gulaktiga teckningar (C. vaga 

& C. fieberi WALLENGR. 1. c. 143). | 

Tämligen allmän i Skänes och Blekinges sötvatten. Träffas 

ofta tillsammans med föregående, från hvilken den lätt skiljes 

genom ljusare färg oeh förnämligast genom halfvingarnas hiero- 

glyfiska teckningar, framtarsernas form hos & och dennes kan- 

tigt utstående hjässa. Stundom är färgen ofvan svartaktig, men 

-halfvingarnas teckningar äro äfven då hieroglyfiska. I Norge an- 

märkt på ön Smölen. 

II:o. Rastreringen på hela corium jämte clavus och pronotum tämligen tydlig, 

stundom ganska grof. 

1:0) Ingen gul linea längs midten af pronotum. 

A) Halfvingarnas gulaktiga tvärlinier hela, knappt inåt afbrutna på 

corium. 

0) Det opaka fältet på clavi sutur intager ej mer än '/+ af sutu- 

rens längd; mellersta tarsens klor tydligen kortare än tarsen. 

3. C. Sahlbergi FiEB. Ofvan svartbrun, undertill smutsigt 

gulaktig; bröstet i midten bredt svart; xyphus blek eller svart- 

aktig; hufvudet blekt, hjässan oftast med brunaktig fläck; prono- 

tum nästan dubbelt längre än hjässan, med 8—0 fina, parallela, 

oftast hela, gulaktiga tvärlinier; halfvingarna med fina, vågiga, 

glesa, nästan parallela och nästan hela, gulaktiga tvärlinier; bakre 

hörnet af corium gulaktigt, utan teckningar; membransömmen blek ; 

membranen med otydligare, korta, gulaktiga smålinier; costalfältet 

brunaktigt; mellersta låren mot spetsen, samt tibierna och tarserna 

längs yttre kanten mer eller mindre brunaktiga, främsta låren med 

svartaktig basfläck; analklaffarna vid basen svarta. Längd 7-—8 

millim. 

Hane. Pannans intryckning mindre djup, omvändt äggformig, 

knappt räckande öfver ögonens nedre kant; framtarsen knifformig, 

i den öfre, bruna kanten hvälfd, utåt småningom bredare, i spetsen 

trubbig och kort krökt, 3—4 af bukens bassegmenter svartaktiga. 

Hona. Pannan konvex; framtarsen bredt knifformig, skarp- 

spetsig. 

Var. Bukens bas ej svart och höfterna med eller utan 

svart fläck. 

C. Sahlbergi Firs. Sp. 25, t. 2, f. 3; Hem. 94. — WALLENGR. 

Öfvers. K. V. A. Förhandl. 1854, 44. — DoucL. & ScoTT, Brit. Hem. 

Entomol. Tidskr. Årg. 15. H. 2, (1894). 17 10 
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600. — FLor. Rhyn. Livl. 790. — THoms, Opuscul, I, 29 (exclus. Syn. 

FALL.). — J. SAHLB. Syn. 280. — SAUND. Hem. Heter. 335. 

Obs. C. undulata FALL. Hem. 182. kan ej med säkerhet föras hit, 

emedan det i beskrifningen säges om de gula teckningarna på halfvin- 

garna »undulis contiguis», och var arts teckningar beröra ej hvarandra, 

Allmän i stillastående vatten, åtminstone i Skåne, Blekinge 

och Vestmanland (JOHANS.), därifrån vi hittills endast sett arten. 

Den finnes ej bland de arter, som vi ännu sett från Småland och 

Vermland. THOMSON säger om arten, att den är utbredd öfver 

hela Skandinavien, och J. SAHLBERG, att den går längs kusten 

inom. Finland till Jakobstad (60 40'). Inom Norge är den an- 

märkt vid Kristiania och Sarpsborg. 

4. C. Linnei Firs. Ofvan svartbrun, undertill gulaktig; 

bröstet i midten svart, sidostyckena och xyphus gulaktiga; huf- 

vudet blekt; pronotum tämligen kort med 5—6 fina, parallela, 

hela, gulaktiga tvärlinier; halfvingarna med fina, vågiga, glesa, 

parallela och nästan hela, gulaktiga tvärlinier; bakre hörnet af 

corium ej gult och med tvärlinier; membransömmen nästan otyd- 

lig; membranen med spridda, hieroglyfiska, 1 midten otydliga, 

gulaktiga teckningar; costalfaltet mer eller mindre brunaktigt; 

mellersta låren mot spetsen samt tibierna och tarserna längs yttre 

kanten mer eller mindre brunaktiga; analklaffarna svartaktiga med 

gulaktig kant. Längd 7—8 millim. 

Hane. Pannans intryckning mindre djup, räckande till ögo- 

nens nedre kant; främsta tarsen nästan lik föregående arts, men 

mot spetsen något bredare; bukens 4—5 bassegmenter svarta. 

Hona. Panna och framtars såsom hos föregående art; ab- 

domen undertill gulaktig. 

C. Linnei FIEB. Sp. 25, t. 2, f. 4; Hem. 94. — WALLENGR. Öf- 

vers. K. V. A. Fürhandl. 1854, 145. — J. SAHLB. Syn. 279. — FLOR. 

Rhyn. Livl. 791. — Doucr. & SCOTT Brit. Hem. 601. — THoMs. 

Opuscul, I, 30. — SAUND. Hem. Heter, 335. 

Tämligen allmän 1 sötvatten inom Skåne och Blekinge samt 

anträffad åtminstone ända upp i Upland; ej ännu veterligen an- 

märkt i Norge. 

00) Det opaka fältet på clavi sutur intager åtminstone ifs af sutu- 

rens lingd; mellersta tarsens klor tydligen lika langa med 

eller något längre än tarsen. 
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5. C. vernicosa WALLENGR. Ofvan svartbrun, undertill gul- 

aktig; bröstet jämte den blekkantade xyphus svart, sidostyckena 

gulaktiga; abdomen längs midten svartaktig; hufvudet blekt med 

brunaktig hjässa, försedd oftast med brun linea; pronotum med 

8—g fina, parallela, hela, gulaktiga tvärlinier; halfvingarna med 

fina, parallela, gulaktiga tvärlinier, som vid basen af clavus äro 

hela, räta, knappt bredare, men på corium hela, vågiga, vid inre 

hörnet knappt afbrutna; bakre hörnet af corium ej gult och med 

tvärlinier; membransömmen smalt gulaktig; membranen med myc- 

ket smala, bleka, merendels hela, vågiga, parallela, gulaktiga små- 

linier, hvilka vid spetsen äro korta och strålformiga; costalfältet 

brunaktigt; benen gula, blott bakersta tibierna i öfre kanten 

bruna, och tarserna mer eller mindre svartaktiga. Längd 8—9 

millim. 

Hane. Pannan lätt intryckt, intryckningen räckande knappt 

förbi ögonens spets; främsta tarsen stor, bredt half-äggrund, fram- 

om midten bredast, undertill vid basen något utdragen. 

Hona. Pannan konvex; främsta tarsen smal, halfmånformig, 

1 nedre kanten något konkav. 

C. vernicosa WALLENGR. Öfvers. K. V. A. Förhandl. 1854, 145. 

— J. SAHLB. Syn. 285, J 9. — C. Gebleri THoMs. Opuscul. I, 34, 9; 

IV, 396, & (exclus. FIEB.) 

Sällsynt i Skåne; endast funnen i n. ö. Skåne vid Trolle- 

Ljungby och en gång i n. v. Skåne vid Farhult, hvarjämte THOM- 

SON uppgifver arten fran Rössjöholm och Lund. Torde mera 

tillhöra norden, alldenstund den af J. SAHLBERG träffats ej blott 

vid Helsingfors, utan äfven i Ryska Lappmarken vid 67. Ett 

exempl. hafva vi sett från Vestmanland (JoHANSSON), tillhörigt 

Kongl. riksmuseum. 

Obs. Denna art kan ej vara FIEBERS C. Gebleri, hvilken af THOMSON 

upptages såsom svensk, emedan FIEBERS art har xyphus, frambröstloben, bröstets 

sidostycken inåt och höfterna svarta. Bakersta tarsens färg och för öfrigt de 

gula teckningarna på halfvingarna äro äfven annorlunda. Vår art skiljes strax 

från C. Gebleri FIEB. därigenom, att den till halfvingarnas gula teckningar mer 

liknar C. Zinnei, hvaremot FIEBERS art i denna del genom de afkortade sma- 

linierna mera liknar C. preusta. 

B) Halfvingarnas gulaktiga tvärlinier afkortade eller mot inkanten af 

corium genombrutna af en tämligen tydlig, kortare eller längre, 

på längden gående, oregelbunden svart linea. 
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1) Bakre hörnen af pronotum skarpt spetsiga därigenom, att sido- 

linierna äro skarpt och hastigt framåtböjda. (Det opaka fältet 

af clavi sutur nära hälften af suturens längd). 

6. C. Falleni Fies. Ofvan svartbrun, undertill gulaktig; 

bröstets midt och abdomens bas svartaktiga; hufvudet blekt, hjäs- 

san stundom ofvan brunaktig; pronotum baktill utdragen, med 

8— 9 i disken ofta delade, gulaktiga tvärlinier; halfvingarna med 

tätstående, fina, något parallela, skarptandade, där och hvar af- 

brutna, gulaktiga tvärlinier, som vid basen af clavus äro föga 

bredare och på corium mot inre hörnet genombrutna på längden 

af en längre eller kortare, svart linea; mellersta tarsernas klor 

betydligt längre än tarsen; bakersta tibierna utan svart i kanten; 

analklaffarna svartaktiga med blek kant. Längd 7—8 millim. 

Hane. Pannans intryckning omvändt äggformig; räckande 

något öfver ögonens nedre kant; främsta tarsen aflångt-triangulär, 

vid basen upptill och nedtill utdragen i trubbiga hörn, spetsen 

skarp: abdomens 2—4 bassegmenter undertill svartaktiga. 

Hona. Pannan konvex; främsta tarsen bredt halfmänformig; 

abdomens 2—3 bassegmenter undertill svartaktiga. 

C. Falleni FıEB. Sp. 31, t. 2, f. 12; Hem. 97. — WALLENGR. 

Ofvers, K. V. A. Förhandl. 1854, 147. — Douce. & ScoTT Brit. Hem. 

607. — J. SAHLB. Syn. 287. — FLor. Rhyn. Livl. 789. — THoMs, 

Opuscul. I, 33. — SAUND. Hem. Heter. 336, t. 31, f. 7. 

Tämligen spridd ända upp i Lappland. Anmärkt i S. Norge. 

2) Bakre hörnen af pronotum räta eller trubbiga. därigenom, att 

sidolinierna ej äro starkt och hastigt framåtböjda. (Det opaka 

fältet af clavi sutur nära hälften af suturens längd.) 

a) Större arter af omkr. 8 millim. längd. 

7. C. distincta Fires. Ofvan svartbrun, undertill gulaktig; 

bröstets midt svart, sidostyckena gula, xyphus svartaktig med gula 

kanter; hufvudet blekt, hjässan oftast oflickad; pronotum baktill 

utdragen med 8—0, i disken sällan delade, gulaktiga tvärlinier; 

halfvingarna med tämligen tätstående, något parallela, skarptan- 

dade, där och hvar afbrutna och sammanstötande gulaktiga tvär- 

linier, som till ett antal af 6—7 äro vid basen af clavus hela, 

bredare och glesare, samt på corium mot inre hörnet genombrutna 

på längden af en längre eller kortare svart linea; membransöm- 

men tydlig, gulaktig, åtföljd af en svart linea, membranen med 
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gula, korta, hieroglyfiska linier, som blott vid inkanten äro mera 

hela och parallela; costalfältet blekt eller smutshvitt; mellersta 

tarsens klor längre än tarsen; bakersta tibierna med korta, svart- 

aktiga hår, och tarserna mer eller mindre brunaktiga; analklaf- 

farna bleka. Längd 7-—8 millim. 

Hane. Pannans intryckning grund, räckande öfver ögonens 

nedre kant; främsta tarsen halft äggformig, vid midten bredare, 

"undertill vid basen knappt utdragen, abdomens 2— 3 bassegmen- 

ter undertill svartaktiga. 

Hona. Pannan konvex; främsta tarsen halfmånformig, i 

nedre kanten nästan rät; abdomens 1—-2 bassegmenter undertill 

svartaktiga. 

C, distineta FIEB. Sp. 22, t. 2, f..13; Hem. 97. — J. SAHLB, 

Syn. 285. — DoucL. & ScoTT Brit. Hem. 608. — FLor. Rhyn. Livl. 

792. — THOMS. Opuscul. I, 34. — SAUND. Hem. Heter. — C, Douglasi 

Firs, apud DOUGL. & SCOTT I. c. 612. — C. undulata WALLENGR. Öf- 

vers. K.: V. A. Förhandl. 1854, 147. 

Obs. Denna art, hvilken vi 1854, dä vi första gängen beskrefvo 

Skandinaviens Coriser, icke igenkände såsom FIEBERS distincta, utan därför 

tilldelade namnet z»dwlata efter FALLEN, är den art, som bäst af alla 

vära motsvarar den gifna beskrifningen i Hem. Sv. pag. 182, till följe af 

orden: »undulis cortiguis» o, s. v. Då likväl numera icke full visshet 

om FALLENS art kan erhållas, hafva vi här upptagit FIEBERS säkrare 

artnamn, 

Arten är bland de allmännare i Skåne och Blekinge och 

förekommer enligt FIEBER äfven i Lappland. Af J. SAHLBERG 

funnen mot norden upp vid 60. Hvarken af SIEBKE eller SCHÖYEN 

anmärkt från Norge. 

Den skiljes lätt från föregående art genom de räta bakhör- 

nen på pronotum och hanens olika form af främsta tarsen. Där- 

emot är den lättare att sammanblanda med C. vernicosa. Från 

denna skiljes den genom halfvingarnas tätare, mera afkortade, där 

och hvar sammanstötande och irreguliera, gula teckningar, som 

vid inre hörnet af corium äro tydligen genombrutna af en svart, 

på längden gående linea, och genom den undertill blekare färgen 

samt genom membranens olika teckningar. Från följande art 

skiljes den lätt genom flera gula linier på pronotum, genom längre 

klor på mellanbenens tarser och genom analklaffarnas olika färg. 
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8. C. striata Lin., Firs. Ofvan svartbrun, undertill gul- 

aktig; bröstets midt svart; hufvudet blekt; pronotum baktill föga 

utdraget, med 6, sällan 7, stundom inåt delade, gulaktiga tvär- 

linier: halfvingarna med fina, nästan parallela, afkortade, tandade, 

vågiga och vinkliga, gulaktiga tvärlinier, som till ett antal af 

an vid basen af clavus äro inåt ganska breda, så att grund- 

färgen här tycks vara gul med svarta, fina linier; på corium äro 

de invid inre hörnet genombrutna på längden af ett ofta mindre 

tydligt, svart streck; membransömmen smalt gul, åtföljd af en svart 

linea: membranen med spridda, hieroglyfiska, gulaktiga små- 

linier, som vid inkanten äro mera parallela; costalfältet blekt; 

mellersta fotparets klor kortare än tarsen; bakersta tibierna i öfre 

kanten: smalt bruna; analklaffarna bleka, nära yttre kanten med 

svart båge. Längd 7—8 millim. 

Hane. Pannans fördjupning kort, jämnbred, räckande till 

ögonen; främsta tarsen bredt knifformig, 1 öfre kanten starkt böjd : 

bredast utanför midten; abdomens 3—4 bassegmenter undertill 

oftast svartaktiga. 

Hona. Pannan konvex; främsta tarsen knifformig, spetsig. 

Notonecta striata LIN, Fn. Sv. 904. — Corisa striata FIEB. Sp. 30, 

t. 2, f. 11; Hem. 97. — WALLENGR. Ofvers. K. V. A. Förhandl. 1854, 

147. — J. SAHLB. Syn. 286. — DoUGL. & SCOTT Brit. Hem, 606. — 

FLor. Rhyn. Livl. 793. -— THoms. Opuscul, I- 34. — SAUND. Hem. 

Isl, “SAS tin ei tle, Oy 

Allmän 1 stillastående vatten, men träffas äfven 1 sakta flytande 

åar och tyckes vara tämligen utbredd inom Sverige, ehuru dess 

nordliga. gräns ännu ej kan ens tillnärmelsevis uppgifvas. Vid 

Lycksele är den träffad 25 juni. Inom Norge är den anmärkt 

på Dovre. Inom Finland är den nordligast träffad något norr 

om 62°. Den tycks föredraga tämligen klart vatten utan dy- 

botten. 

b) Mindre arter, 4—6 millim. långa. 

(1) Mellanfötternas klor lika långa med, eller föga längre 

än tarsen; det opaka fältet på clavi sutur knappt mer 

än !/3 af suturens längd. 

9. C. moesta Firs. Ofvan mörkare eller blekare brun, 

undertill gulaktig; bröstets midt, sidostyckenas bas och merendels 

xyphus svarta; hufvudet blekt; hjässan ofta brunaktig; pronotum 
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ganska kort, med 5—6 smala, mindre tydliga, gulaktiga tvär- 

linier; halfvingarna med fina, vågiga, afkortade, mindre tydliga, 

gulaktiga tvärlinier, som vid basen af clavus äro mera räta och 

hela samt i inre ändan något bredare; corium med yttre hörnet 

blekt; membransömmen otydlig, smutsgulaktig; membranen med 

vågiga, vinklade, dunkla, mycket otydliga, smutsgulaktiga små- 

linier, utkanten svartaktig; costalfältet smutshvitt; mellersta tibi- 

- erna och tarserna med brun fläck i spetsen; bakersta tibierna i 

öfra kanten bruna; analklaffarna brunaktiga, ı kanterna bleka. 

Längd 5—6 miliim. 

Hane. Pannans intryckning grund, smal, upptill afrundad, 

hinnande föga upp emellan ögonen; främsta tarsen bredt kniffor- 

mig, med tvärt rundad spets, undertill vid basen något utdragen, 

undre kanten något konkav; abdomens 3—5 bassegmenter under- 

till svarta. 

Hona. Pannan konvex; främsta tarsen smalt knifformig, till- 

spetsad, undertill vid basen ej utdragen; abdomens 2—3 basseg- 

menter undertill svarta. 

C. moesta FIEB. Sp. 34, t. 2, f. 17; Hem. 98. — Doucz. & SCOTT 

Brit. Hem. 510. — THOMS. Opuscul. I, 31. — SAUND. Hem. Heter. 336. 

Var. Membranen nästan alldeles utan teckningar. ©. 

C. castanea THOMS, 1. c. 30. 

Arten är i Skåne ej sällsynt; isynnerhet träffas den i stilla- 

stående vatten med dybotten. Från andra landskap inom Sverige 

hafva vi ännu ej sett den. 

(2) Mellanfötternas klor betydligt längre än tarsen; det opaka 
\ 

fältet af clavi sutur lika längt med, eller nästan lika 

långt med l/2 suturens längd. 

(a) Pronotum tydligen längre än hjässan, 

*) De gula teckningarna på corium delade i serier 

genom längsgående svarta linier; främsta tibian 

hos & upptill svälld till en hög puckel. 

10. C. limitata Fier. Ofvan svartbrun, undertill gulaktig; 

bröstets midt svart, sidostyckena bleka; xyphus svart, hufvudet 

blekt; pronotum med 7—8, merendels hela, sällan delade, gul- 

aktiga tvärlinier; halfvingarna med gula linier, som på clavus äro 

parallela, vid basen tydligare och bredare, på corium fina, oregel- 
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bundna, täta, sammanstötande, nästan hieroglyphiska, pä längden 

delade genom 2 svarta linier, hvaraf den ena nära costalfältet 

och den andra, bredare, nära inre hörnet; membransömmen smalt 

gulaktig; menbranen med gulaktiga, hieroglyfiska teckningar, som 

äro tätare vid inkanten; utkanten svartaktig; costalfältet blekt, 

med mörk fläck mot spetsen; mellersta tibierna föga brunaktiga 

mot spetsen; analklaffarna mot basen brunaktiga. Längd 5—6 

millim. 

Hane. Pannans intrycknirg djup, omvändt äggformig, slu- 

tande uppåt i en djupt rundad båge och räckande högt upp emel- 

lan ögonen; främsta tarsen vid basen smalast och undertill där 

utdragen i trubbigt hörn, ofvantill starkt bågformig, största bred- 

den vid 1/3 från spetsen; främsta tibian upptill svälld till en stark 

knöl; abdomens 3—4 bassegmenter undertill svarta, de öfriga 

med brun bas. 

Hona. Pannan konvex; främsta tarsen smalt knifformig; 

abdomens 2 bassegmenter undertill svarta. 

C. limitata Firs. Sp. 35, t. 2, f. 20; Hem. 95. — DoucL. & ScoTr 

Ent. Month. Mag. III, 15. — SAUND. Hem. Heter. 336. — C. 2nigroli- 

neata THoMs. Opuscul. I, 36 (Exclus. syn.). 

Sällsynt i Skåne; för öfrigt enligt riksmusei ex. träffad i 

Småland och vid Stockholm. 

11. C. semistriata Fires. Ofvan svartbrun, undertill gul- 

aktig; bröstets midt och stundom äfven sidostyckena med undan- 

tag af spetsarna svarta; xyphus svart, hufvudet blekt, hjässan 

något brunaktig; pronotum med 6—7 fina, gulaktiga tvärlinier; 

halfvingarna med gula linier, som vid basen af clavus till ett 

antal af 4—5 äro bredast och hela, men därbakom fina, ej hin- 

nande inkanten, samt på corium fina, täta och korta, på läng- 

den delade af 3, sällan 4, svarta linier, däraf 1 nära costalfältet, 

1—2 1 midten och 1 längre samt bredast nära inre hörnet, hva- 

dan de således bilda 3—4 serier på längden af corium; membran- 

sömmen smal, men tydlig och gulaktig; membranen med fina, 

korta, oregelbundna, greniga, nästan hieroglyfiska, gulaktiga små- 

linier, utkanterna bruna, costalfältet smutshvitt, mot spetsen mer 

eller mindre mörkt; mellersta tibierna och tarserna brunaktiga, 

med en mörkare fläck mot spetsen; bakersta tibierna med brun 

linea; analklaffarna bruna med blek kant. Längd 5—6 millim. 
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Hane. Pannans intryckning djup, omvändt äggformig, slu- 

tande upptill ej i en djupt rundad, utan i en nästan tvär kurva 

och räckande högt upp emellan ögonen ; främsta tarsen kort, bred, 

nästan halfrund, med största bredden nära basen; främsta tibian 

ofvantill mot spetsen starkt svälld och rundad; abdomens 3—4 

bassegmenter undertill svarta, de följande merendels bleka, sällan 

svartaktiga. 

Hona. Pannan konvex, främsta tarsen bredt knifformig, 

starkt tillspetsad; abdomens 2 bassegmenter undertill svarta. 

C, semistriata FIEB. Sp. 36, t. 2, f. 21; Hem. 95. — WALLENGR. 

Ofvers. K. V. A. Förhandl. 1854, 150. — J. SAHLB. Syn. 290. -— FLOR. 

Rhyn. Livl. I, 797. — DousL & ScoTT Brit. Hem. 602. — THOMS. 

Opuseul. I, 37. —- SAUND, Hem. Heter. 337. 

I stillastående vatten tämligen allmän i Skåne och Blekinge 

samt enligt FIEBER äfven i Lappland. I Norge träffad vid Enebak 

och Eidskogen. 

**) De gula teckningarna på corium ej delade i rader 

genom längsgående svarta linier, fastän nära corii 

inre hörn mer eller mindre genombrutna; främsta 

tibian hos I ej svälld till puckel. 

12. C. pallidula J. Saute. Ofvan och under hvitgul; huf- 

vudet stort, tydligen bredare än den smala och korta pronotum, 

hvars bakre hörn äro nästan räta, belägna innanför skuldrorna; 

pronotum ofvan med 7 smala, parallela, svarta tvärlinier; clavus 

med svarta, smala, nästan hela tvärlinier; corium med smala, föga 

afkortade, svarta, sammanstötande och därigenom nära inkanten 

bildande en längsgående, något slingrande svart, tämligen bred 

linea, som framtill är afbruten; membransömmen bred, blek, bak- 

till åtföljd af en smalare svart linea; membranen med greniga, 

smala och slingrande svarta smålinier och svarta kanter; costal- 

fältet blekt; benen helt bleka; mellanbenens klor !/3 längre än 

tarsen. Längd föga öfver 4 millim. 

Hane. »Främsta tarsen bredt knifformig, pannans afplattning 

räckande blott till ögonen och där begränsad af en upphöjd tvär- 

list». (SAHLB.). 

Hona. Främsta tarsen smalt knifformig; pannan konvex. 

C. pallidula J. SAHLB. Not. ur Sällsk. pro Fn. & Fl. Fen, XI 

(1870), 306, 5; Syn. 292, I. 
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Skiljes lätt från G. Fabriciz genom betydligt mindre storlek 

och smalare form, vidare genom den bleka, hvitgula färgen, det 

stora hufvudet, som är betydligt bredare än pronotum o. s. v. 

Vi hafva blott sett r exemplar, en Q, af arten, funnen 1 

Skane af konservator RoTH. Hanen är beskrifven af J. SAHL- 

BERG (l. c.) från Ryska Karelen och där funnen i en grop med 

lerbotten. 

13. C. nigrolineata Fier. Ofvan ljust grågul; abdomen 

undertill svart med de 2—3 sista segmenternas kanter gulaktiga; 

bröstet svart, frambröstloben och sidostyckena gulaktiga, vid basen 

jämte xyphus svarta: pronotum kort, med rundad bakkant, trub- 

biga, långt innanför skuldrorna belägna bakre hörn och 7—8 fina, 

svarta, i midten mer eller mindre sammanflytande tvärlinier, som 

äro mycket smalare än de gula mellanrummen; clavus med räta, 

fina, parallela, vid ändarna stundom greniga, svarta tvärlinier; 

corium nära costalfältet med gul kant, som är tämligen bred, i 

öfrigt med svarta, fina, oregelbundna, isynnerhet bakåt småtandade 

och greniga tvärlinier, som vid inkanten nära hörnet genomskäras 

af en kort, svart längslinia; membransömmen blek, utåt bredare, 

åtföljd af en svart linea; membranen med fina, vinklade, hiero- 

glyfiska, bleka teckningar, som vid de svarta kanterna äro korta 

och parallela, costalfältet blekt eller smutshvitt, benen bleka, höf- 

terna svarta; mellanbenens tarser vid spetsen bruna; bakersta 

tarsernas cilier smutsgula; analklaffarna gula med svartaktig bas- 

fläck. Längd 4—5 millim. 

Hane. Pannans intryckning räckande till ögonen, i öfre 

kanten tvär; främsta tibian ej svälld; främsta tarsen bredt knif- 

formig, i öfre kanten bågböjd, i nedre kanten vid basen snedt ut- 

dragen, bredare, spetsen skarp. k 

Hona. Pannan konvex; främsta tarsen såsom hos 5%, men 

smalare och vid basen undertill ej utdragen. 

C. nigrolineata Vies. Sp. 34, t. 2, f. 18; Hem. 96. — WALLENGR. 

Öfvers. af K. V. A. Förhandl. 1854, 149. — DOUGL. & SCOTT Brit. Hem. 

605. — C. Fabricii Var. nigrolineata J. SAHLB. Syn, 291. — SAUND. 

Hiemsrlet337: 

Tämligen sällsynt i Skåne uti vatten på gräsbotten. Anses 

af senare förf. såsom var. af följande art, hvilken den onekligen 

närmast liknar, men från hvilken den dock genast skiljes genom 
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den förhärskande gragula färgen, dar de svarta teckningarna dro 

mycket fina och smalare an de ljusa; storleken är också något 

mindre samt uppehållsorten en annan; därjämte synes oss äfven 

framtarsens form hos & vara något olika. C. nigrolineata THOoMS. 

är en helt annan art än FIEBERS och vår, hvilken bland annat 

genast skiljes därigenom, att var arts o ej har främsta tibian 

svälld. 

14. C. Fabricii Fier. Ofvan svartbrun, undertill svart, med 

bleka, svartaktigt småfläckiga kanter; bröstet svart, frambröst- 

loberna merendels svarta, sidostyckena gulaktiga, vid basen täm- 

ligen bredt svarta; pronotum kort, med rundad bakkant, trubbiga, 

långt innanför skuldrorna belägna bakre hörn, 7—8 tämligen 

breda, räta, stundom genombrutna, gula tvärlinier; clavus vid 

basen med räta, parallela, hela, gulaktiga tvärlinier, bakåt med 

något vågiga, greniga, mot inkanten stundom afbrutna, gulaktiga 

tvärlinier: corium med fina, afbrutna, vinkligt sammanstötande 

gulaktiga linier, som vid inre kanten genomskäras af en kort, 

svart, mer eller mindre tydlig längslinea; membransömmen smalt 

gul; corii yttre hörn blekt; membranen med små, hieroglyfiska, 

olika teckningar, utkanten svart; costalfältet svart, basen och 

spetsen bleka; benen bleka, höfterna svarta; främsta låren brun- 

aktiga eller med brun basfläck; bakersta tarsens cilier svarta; 

analklaffarna svarta. Längd 5—6 millim. 

Hane. Pannans intryckning räckande till ögonen, i öfre 

kanten bägformig, oftast begränsad af en upphöjd linea; främsta 

tibian ej svalld; främsta tarsen kort, bredt knifformig, öfre kanten 

bågformig, i nedre kanten rät, vid basen ej utdragen, bredare, 

spetsen skarp. 

Hona. Pannan konvex, första tarsleden såsom hos o’, men 

något smalare och undertill vid basen snedt utdragen. 

C. Fabrieii Firs. Sp. 33, t 2, f. 16; Ilem. 98. — WALLENGR. 

Ofvers. K. V. A. Förhandl. 1854, 149. — Dover, & SCOTT Ent, Month. 

Mag. V, 267. — J. SAHLB. Syn. 291. — FLOR. Rhyn. Livl. I, 796. — 

THoMs. Opuscul. I, 38. — SaunD. Hem. Heter. 337. 

Allmän i S. Sveriges sötvatten, i synnerhet i dem med dy- 

botten. I Vestmanland förekommer den ock, enligt exemplar, 

som därifrån för flera år sedan erhållits genom lektor JOHANSSON, 

men huru högt den hos oss stiger mot norden är ej kändt. Inom 
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Finland är den nordligast anmärkt vid 62. Inom Norge är den 

funnen vid Töien. Hos ej fullmogna individer är undre sidans 

svarta färg ej så utbredd som hos de äldre. 

(b) Pronotum kortare än, eller på sin höjd till längden 

lika med hjässan och med 5—6 gulaktiga tvärlinier. 

(Hjässan stundom utdragen och i midten något 

spetsig.) 

15. C. fossarum LEaACH. Ofvan svartbrun, undertill gul- 

aktig; bröstets midt svart, sidostyckena bleka; xyphus svart med 

blek spets; pronotum kort, med räta, föga innanför skuldrorna 

belägna bakre hörn, och med 6 hela, räta, breda, gulaktiga tvär- 

linier; clavus med 4—5 fina, hela, räta, parallela, mot inkanten 

något bredare, gulaktiga tvärlinier vid basen och därefter med 

fina, oregelbundna, gulaktiga linier, som ej hinna inkanten; corium 

med vågiga, gulaktiga tvärlinier, genombrutna vid inkanten af en 

kort, svart längslinea samt vid utkanten af en arnan längre och 

otydligare; membransömmen smal, gulaktig, åtföljd af en svart 

linea; membranen med korta, afbrutna, gulaktiga, hieroglyfiska 

teckningar, men i midten utan sådana och i utkanterna bredt 

svartbrun; costalfältet blekgrätt eller hvitaktigt; benen blekgula; 

analklaffarna bleka med svart midtelstreck. Längd omkring 6 

millim. 

Hane. Pannans intryckning afläng, ej djup, räckande nägot 

upp mellan ögonen; främsta tarsen bredt knifformig, öfre kanten 

snedt bågformig, vid basen högre än den på midten svällda tibian, 

undertill vid basen utdragen och därefter rät. i spetsen skarp; 

största bredden vid basen; abdomens 4—5 bassegmenter under- 

till svarta. 

Hona. Pannan convex; främsta tarsen bredt halfmånformig, 

något böjd, vid basen undertill ej utdragen; främsta tibian ej 

svälld. 

C. fossarum LEACH. Transact. Ent. XII, 17, 4. — FIEB. Sp. 32, 

t. 2, f. 15; Hem. 98. — WALLENGR, Ofvers. K. V. A. Förhandl. 1854, 

149. — Dousr. & Scorr Brit. Hem. 610, — FLor. Rhyn. Livl. I, 795. 

— J. Sauıe. Syn. 289. — THoms. Opuscul. I, 37. — SAUND. Hem. 

Heter. 338. 

Ganska allmän i stillastäende vatten uti S. Sverige och troligen 

genom hela landet; enligt FIEBER i Lappland; ej anmärkt inom Norge. 
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Anm. Då det icke lyckats oss, att få se den af adj. THOMSON beskrifna 

art, som träffats vid Lund och Herrevadskloster, och vi själfva ej lyckats träffa 

den bland de manga Corisæ, som dels vi och dels konservator ROTH samlat i 

Skåne, nödgas vi här nedan blott i öfversättning intaga den beskrifning, som 

förf. gifvit samt den ännu omständligare, hvilken meddelats af DOUGLAS efter 

exemplar från Hebriderna, meddelade också åt J. SAHLBERG. 

16. C. prominula THoms. »Undertill blek, ofvan svart- 

brun; pannan utskjutande, mörkt lerfärgad; pronotum kort, med 

-6 bleka linier; linierna på clavus föga utvidgade, på corium fina 

och på längden genombrutna af 2 svarta. Längd 5—6 millim. 

Hane. Pannan plattad, uppstigande blott till ögonen; främsta 

tarsen bredt knifformig, dess inre borstrad 2 gånger inbuktad, 

dragen mot spetsen, tibierna något svällda. Till benens färg 

och de sneda linierna pa clavus ganska lik C. semistriata, men 

skild genom mindre storlek, kortare pronotum, som är knappt 

längre än den utskjutande pannan och med 6—7 bleka linier; 

genom undertill blek kropp, blott abdomens bas hos & svart; 

genom finare linier på corium, hvilka ej bilda längsgående serier 

och af hvilka de mellersta sammanflyta. Fran C. fossarum af- 

viker den genom framskjutande panna, genom färgen och genom 

det något kortare opaka fältet af clavi sutur.» (THOMS. Opus- 

cul: 2,138). 

»Ofvan brunsvart, med mörkt gula teckningar; hufvudet 

mörkt lerfärgadt med utskjutande panna och framstående köl, som 

har en rad punkter på hvarje sida om sig. Pannans intryckning 

ganska svag, och platt, sträckande sig till ögonens hörn. Prono- 

tum kort, med 6 bleka linier. Clavus med fina, bleka räta linier, 

som vid basen äro sneda, men ej utvidgade; de öfriga inåt af- 

kortade. Corium med oregelbundna bleka linier, som ofta sam- 

manflyta utåt och genomskäras af 2 på längden gående, svarta 

linier, den ena nära framkanten och den andra, baktill bredare, 

nära clavus. Costalfältet mörkt lerfärgadt, i bashalfvan mörkare 

och ganska smalt. Membransömmen blek. Membranen bredt 

svart i kanterna och midten, för öfrigt med oregelbundna, bleka 

teckningar. Bröstet blekt. Benen smutsigt lergula, bakre tarserna 

blekare, med svarta cilier. Första parets tibier hos &A korta, 

svällda, tarserna bredt knifformiga, utåt rundade och förlängda 

till en spets. Första parets tibier hos Q ej svällda, och tarserna 

smalt knifformiga. Abdomen blek, basen hos œ svart. -— Lik 
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C. fossarum, men därifrån skild genom mindre storlek, smärtare 

kroppsform, med mer parallela sidor, mer utskjutande panna, mer 

mörka teckningar o. s. v. Den liknar äfven C. Scotti, men skiljes 

därigenom, att den är tydligen bredare, första tarsen hos & myc- 

ket bredare o. s. v.» (Doueras Ent. Month. Mag. XII, 224.) 

SAUNDERS, som sett de af DoucLas beskrifna exemplaren, 

säger dem vara ett mellanting emellan €. Fossarum och C. 

Scotti och anser arten tvifvelaktig samt beskrifver den därför ej. 

(Hem. Heter. 338.) 

2:0) Pronotum med gul linea längs midten. (Halfvingarna och pronotum 

rastrerade; det opaka fältet upptager '/3 af clavi sutur och mellan- 

benens klor omkr. '/3 längre än tibierna.) 

17. C. Hellensii SAHLB Ofvan brunsvart, undertill gul- 

hvit; bröstets midt och abdomens bas svartaktiga; xyphus blek; 

hufvudet blekt; den baktill rundade pronotum ej längre än hjäs 

san, med nästan räta bakre hörn, 4—5 parallela, smala, bleka 

tvärlinier, som längs midten genomskäras af en gul linea, och 

med bleka sidor; clavus med räta, föga vågiga, glesa, fina, bleka 

tvärlinier; corium med parallela, i inkant och utkant något af- 

brutna, vågiga, bleka tvärlinier; sömmen till clavus och mem- 

branen bleka; membranen med spridda, vinkliga och greniga, 

sammanstötande, bleka smälinier; för öfrigt i spetsen och inkan- 

ten svartaktig, utan teckningar; costalfältet, ben och analklaffar 

bleka. Längd knappt 5 millim. 

Hane. Pannans fördjupning parallelogramformig, hinnande 

till ögonen och där tvärt begränsad genom en ansvällning; främ- 

sta tarsleden äggformigt och bredt kniflik, vid basen undertill 

utvidgad, i spetsen skarp. 

Hona. Pannan konvex; främsta tarsleden föga smalare än 

hos AY samt knifformig, i spetsen skarp. 

C. Hellensii SAHLB. Not. Fen, 11, 3. — FALL. Hem. 183. — J. 

SAHLB. Syn. 293. — FIEB. Sp. 26. t. 2, f. 6, J; Hem. 94. — WAL- 

LENGR, Ofvers. K. V. A. Fôrhandl, 1854, 146. — THoms, Opuscul. 

I, 39. 

I smärre, rinnande vatten, såsom i bäckar, ganska sällsynt, 

men träffad både i Skåne och Lappland. Inom Finland funnen 

ända upp i Österbotten. 
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4. Subgen. Arctocorisa n. subg. 

Kroppen tämligen bred med knappt parallela sidor. Pro- 

notum och clavus rastrerade, corium finare och otydligare rastre- 

rad. Hufvudet med ögonen knappt bredare än pronotum, fram- 

till ej kantigt utdraget; pannan hos © fördjupad, hos 2 konvex; 

ögonen nästan vidrörande hufvudets sidokant; pronotum med gul- 

aktiga tvärlinier och framtill försedd med en köl, som räcker 

bakåt öfver minst 5—6 af de gula tvärlinierna och stundom är 

synlig nästan genom hela längden; halfvingarnas membransöm 

otydlig, för öfrigt äro de på corium försedda med, i mer eller mindre 

tydliga längsgående serier ordnade, oregelbundna gulaktiga, korta 

tvärlinier och på clavus, utom vid basen, med hieroglyfiska, gul- 

aktiga teckningar; det opaka fältet af clavi sutur, utgörande föga 

mer än !/ı af suturens längd; mellanbenens klor lika långa med 

tarserna, som äro kortare än tibian; främsta tarsen ej orörligt 

sammanväxt med tibian, hvilken hos & ej är i spetsen försedd 

med torne, men mot spetsen tilltjocknad; buksegmenterna hos & 

osyrametriska på högra sidan, och på samma sida finnes ryggens 

strigil. 

Detta undersläkte har inom vår fauna endast följande tvenne 

arter: 

1) Pronotum ej med mer än 8—9 gula tvärlinier; panna, bröst och sido- 

stycken gula; abdomens bas undertill svartaktig; benen blekgula ... variegata. 

2) Pronotum med 10—12 gula tvärlinier; pannan mörkare eller blekare 

brun; bröst och sidostycken svarta, med bleka kanter; abdomen brunaktig, med 

bleka kanter; åtminstone benens utkant brun ___.__................--.----- carinata. 

1. C. variegata WALLENGR. Ofvan svartbrun, panna och 

hjässa bleka; bröst och sidostycken gula; abdomens bas undertill 

svartaktig; den baktill långt utdragna pronotum med en framtill 

tydlig köl, som blott räcker till midten och därefter fint fortsättes 

baktill; vidare med 8—g gulaktiga tvärlinier, hvaraf de mellersta 

ofta äro afkortade och sammanstötande; sidokanterna bleka och 

bakhörnen nästan räta; halfvingarna vid basen fint rastrerade, 

med vinkliga, täta, tandade, gulaktiga tvärlinier, hvilka blott vid 

basen af clavus äro mera hela och paralella, men på corium 

delas till längsgående, otydliga serier genom 3 oregelbundna, otyd- 

liga, tandade och knappt sammanhängande, svartaktiga längslinier, 
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så att de gula teekningarna synas mer spridda och serierna mindre 

tydligt framstå; membransömmen utplånad genom de gulaktiga 

teckningarna; membranen med spridda, afkortade, vinkliga, på 

midten mindre täta och längre, i spetskanten strålformiga, i in- 

kanten räta och parallela, gulaktiga smålinier, utkanten svartaktig; 

costalfältet blekt, i yttre kanten knappt brunaktigt; benen gula, 

de mellerstas tibier och tarser i spetsen smalt svartaktiga; de 

bakerstas tarser med svarta cilier. Längd omkring 8 millim. 

Hane. Pannans fördjupning bred, äggformig, räckande öfver 

ögonens nedre hörn; främsta tibian krökt, mot spetsen tilltjock- 

nad; främsta tarsen lång, smalt och rundadt knifformig. 

Hona. Pannan konvex; främsta tibian ej tilltjocknad, främ- 

sta tarsen såsom hos ©’, men smalare. 

C. variegata WALLENGR. Ofvers. K. V. A. Förhandl, 1854, 148. — 

C. intricata DOUGL. & SCOTT Ent. Month. Mag. V, (1869) 295. 

Högst sällsynt. Endast funnen i n. ö. Skäne i en liten insjö 

med dybotten långt från hafvet, i närheten af Trolle-Ljungby. 

Äfven funnen i Fiveshire i Britannien. 

Obs. SAUNDERS anser den vara identisk med följande art, från hvilken 

den dock genast skiljes genom mindre storlek, mindre antal gula linier på pro- 

notum, och dennas kortare köl, kroppens undertill blekare färg, halfvingarnas 

gula teckning, som är mera spridd och otydligare delad i serier samt slutligen ge- 

nom formen på framtarsen hos I, hvarjämte uppehållsorten synes vara en annan. 

DOUGLAS, som sett originalexemplar till vår första beskrifning, har förklarat sin 

C. intricata vara identisk med vår art. Den liknar oekså FIEBERS C. Germari, 

men denna är större, pannans intryckning hos & räcker knappt öfver ögonens 

hörn, bröstet och sidostyckena äro svartaktiga o. s. v. 

2. C. carinata Sais. Ofvan svartbrun; undertill brun- 

aktig, i kanterna mer eller mindre bredt gulaktig; bröstets midt, 

sidostyckenas och abdomens bas svarta; den baktill långt utdragna 

pronotum med en framtill tydlig köl, som räcker öfver midten 

och fortsätter därefter tydligt långt bakåt; vidare med 10—12 

gulaktiga tvärlinier, hvaraf de mellersta äro där och hvar delade 

och sammanstötande, och de bakre ofta nästan utplånade af den 

mörka grundfärgen, sidokanterna mörka, och bakre hörnen nästan 

räta; halfvingarna vid basen fint rastrerade, med täta, vinkliga, 

hieroglyfiska, gulaktiga smålinier, som blott vid basen af clavus 

äro mera sammanhängande och nästan parallela, men på corium 
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delas till tydligare längsgående serier genom 4 längsgående, sär- 

deles 1 disken ganska tydliga, breda, men oregelbundna, svarta 

linier; membransömmen utplänad genom de gulaktiga tecknin- 

garna; membranen med vinkliga och greniga, nästan fortlöpande, 

i inkanten tätare, nästan parallela, gulaktiga teckningar, utkanten 

svartaktig; costalfältet smutshvitt eller mer eller mindre brun- 

aktigt; benen åtminstone längs utkanten, men ofta helt brunaktiga, 

-laren mot basen alltid bleka; bakersta tarserna med svarta cilier. 

Längd 9—ıo millim. 

Hane. Pannans fördjupning djup, afläng, räckande in emel- 

lan ögonen till deras öfre framhörn; främsta tibian krökt, smal 

vid basen, men utåt tilltjocknad; främsta tarsen lång, parallelo- 

gramartadt knifformig, med trubbig spets, nära basen vriden och 

inböjd. ; 
Hona. Pannan konvex; främsta tibian ej svälld, främsta 

tarsen skärformig. 

C. carinata SAHLB. Not. Fen, 12, 4. — FALL. Hem. 184. — 

J. SAHLB. Syn. 294. — SAUND. Hem. Heter. 340. —- C. cognata FIEB. 

Hem. 99. — C. Sharpi DouGL. & ScoTT Ent. Month. Mag. V, 265 9; 

VIS 2A ©: 

Sällsynt; förekommer i sötvattensamlingar pa hafsklippor och 

pa fjällen i Lappmarken. Sydligast funnen pa öarna Bonden och 

Längön i Bohuslänska skärgården ej långt fran Kristinebergs zool. 

station af kand. H. WALLENGREN. I Norge funnen vid Kristiania 

och vid Bodö. Inom Britannien anmärkt på fjäll vid 2,000 fot 

öfver hafvet och där i sällskap med Dytiscus lapponicus. 

5. Subgen. Glænocorisa THoms. 

(Oreinocorixa B. WHITE 1873). 

Kroppen tämligen smal, med nästan parallela sidor. Pro- 

notum och clavus rastrerade, corium nästan slät, hufvudet med 

de konvexa ögonen tydligen bredare än pronotum, framtill ej 

kantigt, men något rundadt-utdraget, och ögonen lämnande sido- 

kanten obetäckt, dess bakkant starkt kölformigt uppböjd; pannan 

hos båda könen intryckt plattad; pronotum med gulaktiga tvär- 

linier och framtill försedd längs midten med en köl, som räcker 

Entomol. Tidskr. Årg. 15. H. 2, (1894). 33 II 



162 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1804. 

öfver minst 5—6 af de gula tvärlinierna och bakåt småningom 

försvinner; halfvingarnas membransöm otydlig, för öfrigt på corium 

med afkortade, gulaktiga, otydliga smålinier; det opaka fältet af 

clavi sutur utgörande nästan hälften af suturens längd; mellan- 

benens klor kortare än tarserna, som äro lika långa med tibierna; 

främsta tarsen ej orörligt sammanväxt med tibian, som hos & ej 

är i spetsen försedd med torne, men har kölad rygg; bukseg- 

menterna hos 5‘ osymmetriska på högra sidan och på samma 

sida finnes ryggens strigil. : 

. Till vår fauna hör ej mer än följande enda art af detta 

undersläkte, som kommer närmast subgenus Cyatia till formen. 

1. C. cavifrons THoms. Ofvan svartbrun, något violett 

glänsande; abdomen undertill svartaktig, med blek kant; bröst 

och sidostycken svarta, i kanten bleka; hufvudet blekt, hjässan 

brun; den korta, baktill vinkligt utdragna pronotum med framtill 

skarp, men baktill försvinnande köl, 8—10 gulaktiga, merendels 

föga tydliga tvärlinier och nästan räta bakre hörn; clavus med 

vågiga, genombrutna, gulaktiga, ofta otydliga tvärlinier, som vid 

basen äro nästan hela; corium med afkortade, vinkliga, närstå- 

ende, gulaktiga, mer eller mindre tydliga tvärlinier; membran- 

sömmen utplånad; membranen med hieroglyfisk, gulaktig teckning, 

som är kort och parallel i inre kanten, men alla kanterna svarta, 

enfärgade; mellanbenens lår brunaktiga, mot basen bleka, tibier 

och tarser brunaktiga, bakersta benen smutsgula, bredt svarta i 

kanterna, tarserna med långa, svarta cilier. Längd g—10 millim. 

Hane. Pannans fördjupning oval, räckande långt in emellan 

ögonen till dessas öfre kant; främsta låren med kölad, samman- 

tryckt rygg; främsta tibian långsträckt tresidig, vid basen bred, 

spetsen skarp. 

Hona. Pannan till ögonens midt plattryckt; främsta låren 

afrundade; främsta tarsen halfmänformig, vid basen ej utvidgad. 
C. cavifrons THoMs. Opuscul, I, 22. — J. SAHLB. Syn. 295. — 

SAUND. Hem. Heter. 341, t. 31, f. 8. — C. alödestris B. WHITE in litt, 

— DoUGL. & Scorr Ent. Month. Mag, VI (1870), 248. — C. carinata 

ZETT. Ins. Lapp. 285. — FIEB. Sp. 38; Hem. 99. — WALLENGR. Öt- 

vers. K. V. A. Förhandl. 1854, 150 (exclus. syn. SAHLB. & FALL). 

Sällsynt i Skane (Farhult). I Norge träffad vid Kristiania. 

Är allmännare i halföns norra delar och förekommer äfven i vatten-. 

samlingar på fjällen högt öfver hafsytan. 
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6. Subgen. Cymatia Fror. 

Kroppen tämligen smal, något platt, pronotum och halfvin- 

gar punkterade, ej rastrerade; hufvudet med ögonen tydligen 

bredare än pronotum; ögonen ej betäckande hufyudets sidokanter; 

pannan hos båda könen afplattad; hjässan framstående, bildande 

skarp vinkel framtill mellan ögonen; den korta pronotum med 

"rundade bakhörn och utan gula tvärlinier, men framtill med längre 

eller kortare köl; det opaka fältet på clavi sutur nästan uppta- 

gande hälften af hela suturens längd; mellanbenens klor betyd- 

ligt kortare än tarsen; den smala och med klo beväpnade främsta 

tarsen sammanväxt med den korta tibian, som hos © ej är för- 

sedd med torne i spetsen, buksegmenterna hos & osymmetriska 

på högra sidan, och ryggen utan strigil. 

Undersläktet har inom vår världsdei liksom inom vår fauna 

ej mer än följande två arter: 

1) Halfvingarna med från corium tydligen afskild membran; flygvingar 

finnas; hufvud och pronotum nastan lika länga __._........:........... Bonsdorffii. 

2) Halfvingarna utan tydligt afskild membran, flygvingar saknas; hufvudet 

nästan‘ 3 gänger sa lanpt som) pronotum.........-.-.-..-..22:2----22---. coleoptrata. 

1. C. Bonsdorffii Saute. Ofvan brunaktig, undertill gul 

(9), bröst och buk mer eller mindre brunaktiga (5), den dubbelt 

bredare än långa pronotum framtill i midten med en längre köl; 

halfvingarna med oregelbundna, gulaktiga, på tvären ställda små- 

linier, som vid basen af clavus äro nästan hela och bredast, men 

därefter afkortade och sammanflytande, på corium äro de fina, 

korta, sammanstötande och nästan nätformiga; membransuturen 

tydlig, gulaktig; membranen med korta, fina, nästan nätformiga, 

gulaktiga smålinier; costalfältet blekt; benen gula; 2:dra parets 

tibier och tarser i spetsen bruna, 3:dje parets tibier och tarser 

brunaktiga. Längd omkr. 6 millim.' 

Hane. Första tarsen sylformig, med tvär spets och stark klo. 

Hona. Första tarsen såsom hos &, men med finare klo. 

C. Bonsdorfii SAHLB. Not. Fen. 13. — FALL. Hem. 184. — 

FTEB. Sp. 39, t. 2, f. 28; Hem. 90. — Doucz. & SCOTT Brit. Hem. 

613. — FLOR. Rhyn. Livl. I, 801. — J. SAHLB. Syn. 296. — SAUND. 

Hem. Heter. 341. — WALLENGR. Ofvers. K. V. A. Förhandl, 1854, 150. 
— Tuoms. Opuscul. I, 40. 
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Tämligen spridd. Uppehåller sig isynnerhet i sakta rinnande 

åar och bäckar; träffad där och hvar i Skåne, Småland (kand. 

HOLMQVIST) samt i Jemtland och Dalarne (BOHEMAN); äfven i 

Lappland (FIEB.). Inom Finland träffad nordligast vid 66. Inom 

Norge ej ännu anmärkt. 

2. C. coleoptrata FaBr. Ofvan gulbrun, undertill gul (9), 

bröstets midt och abdomens bas brunaktiga (5); den omkring 4 

gånger bredare än långa pronotum, framtill med en mycket kort 

köl; halfvingarna med 2 längsgående, mer eller mindre tydliga, 

bruna band; membranen ej från corium afskild; costalfältet blekt; 

fötterna gula, 2:dra parets tibier och tarser i spetsen bruna, 3:dje 

parets tarser ofta brunaktiga, med bruna cilier. Längd omkr. 

3 millim. 

Hane. Främsta tarsen sylformig 

grof klo. 

, med trubbig spets och 

Hona. Främsta tarsen såsom hos æ, men med finare klo. 

Sigara coleoptrata FABR. E. S. IV, 60. — Corisa coleoptrata SAHLB. 

Not. Fen. 14. — FALL. Hem. 185. — FIEB, Sp. 40, f. 29; Hem. 90. 

— DoucLr. & SCOTT Brit. Hem. 614. — J. SAHLB. Syn. 297. — SAUND. 

Hem. Heter. 342, t. 31, f. 9. — FLor. Rhyn. Livl. [, 800. — WAL- 

LENGR. Ofvers. K. V. A, Förhandl. 1854, 151. — THOMS. Opuscul. I, 40. 

Tämligen sällsynt, men spridd i Skåne; en gång funnen i 

Skeldervikens salta hafsvatten (kand. H. WALLENGREN). Det nord- 

ligaste ställe inom Sverige, därifrån förf. sett arten är Upsala. 

Inom Norge är den ej anmärkt. 

Till Landtbruksstyrelsens entomolog för innevarande år 

är herr SVEN LAMPA antagen. 



JACOB SPÅNGBERG. 

Efter några veckors sjukdom, en följd af zufluensa epidemica, 

afled i Stockholm den 12 febr. 1894, lektorn i naturalhistoria 

och kemi vid högre allm. läroverket i Sundsvall fil. d:rn JACOB 

SPÅNGBERG 1 sitt fyratiosjunde år. De yttre dragen af hans lefnad 

äro följande: 
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Han föddes den 29 november 1846 å egendomen Näs i 

Hubbo socken, 1!/4 mil från Vesterås. Föräldrarna voro hand- 

landen L. J. SPÅNGBERG och hans hustru M. D. HAMMARBÄCK. 

Han genomgick 6 klasser i Upsala katedralskola och 2 klasser i 

Upsala privatskola samt aflade maturitetsexamen i Stockholm vår- 

term. 1867 och inskrefs samma år vid Upsala universitet, där han 

förnämligast studerade naturalhistoria och aflade filosofie kand. 

examen d. 28 febr. 1872, disputerade för den filosof. gradens vin- 

nande den 21 maj s. å. med en afhandling öfver dagfjärilsläktet 

Cupido SCHRANK samt promoverades till fil. doktor den 31 på- 

följande maj. Han genomgick profär vid Upsala högre elementar- 

läroverk läseäret 1873— 74; tjänstgjorde som extra lärare 1874—75 

och ss. vikarierande adjunkt höstterminen 1876 vid nyssnämnda 

elementarläroverk, samt ss. lärare i naturalhistoria i Fjellstedtska 

skolan i Upsala 1875. 

Den 7 juni 1876 utnämndes han till docent i entomologi 

vid Upsala universitet, var vikarierande adjunkt läsåret 1877—78 

vid Nya Elementarskolan i Stockholm och aflade disputations- 

och undervisningsprof inför Vesterås domkapitel d. 26, 27 mars 

1878 genom försvarandet af Entomologiska anteckningar samt 

teser af botaniskt, zoologiskt och kemiskt innehäll i och för lektors- 

befattning i Falun, samt blef utnämnd till lektor i kemi och 

naturalhistoria vid högre allmänna läroverket i Sundsvall den 26 

maj 1880, sökte och erhöll transport till samma slags lektors- 

befattning i Gefle den 16 augusti 1882 och förflyttades enligt 

ansökan tillbaka till Sundsvall den 16 dec. 1892. 

Genom resor i naturhistoriskt syfte sökte han vidga sina 

kunskaper inom zoologi, synnerligast i entomologien, och i bota- 

nik. Inom entomologien var det särskildt fjärilarna och skinn- 

baggarna, som han mest sysslade med, och han hade den lyckan 

att åtnjuta värdefull ledning af framstående stormän inom natural- 

historien, ss. af professorerna W. LILLJEBORG, CARL STÅL, ZETTER- 

STEDT och V. Wırrrock. Följande resor har han företagit: Till 

Telemarken i Norge och Bohus skärgård 1870, till ön Bornholm 

1871 och 1873; med understöd af Kongl. Vetenskapsakademien 

till Ume Lappmark 1874; såsom SEDERHOLMS stipendiat till Torne 

Lappmark 1875, till Lule Lappmark 1876 och med statsunder- 

stöd, erhållna genom Kongl. Landtbruksakademien, till Frankrike, 
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England, Spanien, Portugal, Italien, Österrike, Ungarn, Tyskland 

och Danmark 1879 samt till Frankrike och Belgien 1880. Han 

har dessutom äfven deltagit i de skandinaviska naturforskare- 

mötena i Köpenhamn 1873, i Stockholm 1880 och i Kristia- 

nia 1886. 

Af följande utländska naturvetenskapliga sällskap och för- 

eningar var SPÅNGBERG kallad till ledamot: Der entomol. Verein 

.zu Stettin; Die schweizerische entomol. Gesellschaft; La Société 

Entomologique de France i Paris; La Société Entomologique de 

Belgique i Bruxelles; Die K. K. zoclogische-botanische Gesell- 

schaft i Wien; Söciedad Espanola de Historia Natural i Madrid 

och Société nationale des Sciences et mathématique de Cher- 

bourg. 

Under sin vistelse i Stockholm omhuldades SPÄNGBERG med 

stor vänskap af professor CARL STÅL, som dä var intendent för 

Riksmusei Entomologiska Afdelning, och under dennes ledning 

författade han flera af sina entomologiska afhandlingar, särskildt 

öfver talrika släkten och arter af Hemiptera Homoptera, som 

förut voro okända eller mindre bekanta. Den 14 Dec. 1879 

deltog Sp. i stiftandet af den Entomologiska Föreningen i Stock- 

holm. Han utsågs då till ansvarig utgifvare och redaktör af 

denna förenings tidskrift, hvilket uppdrag han fullgjorde under 

»Entomologisk Tidskrifts» första 10 ar eller t. o. m. år 1889. 

Den ifver för entomologien, som i så hög grad besjälade SPÅNG- 

BERG alltifrån unga år och fortfor under den första tiden af hans 

verksamhet såsom redaktör af Entomol. Tidskrift, mattades under 

de senare åren, isynnerhet sedan han kommit i ekonomiska svå- 

righeter, därigenom att han invecklades i industriella företag, 

hvilka icke slogo väl ut. 

Han gifte sig den 10 april 1882 med ZELMA BRUCE-MORELL 

och sörjes nu närmast af maka och en dotter. 

Utgifna skrifter. 

Särskilda arbeten: 

1. Om de svenska och norska arterna af dagfjärilslägtet Cupido (SCHRANK). 

Upsala 1872. (Gradual-afhandling). 63 pg. 

Lepidopterologiska Anteckningar I Argynnis. Brenthis. Upsala 1876. 34 pg. 

Om Colorado-skalbaggen (Chrysomela decemlineata). Stockholm 1877. 39 pg. 

4. Skematisk hjälpreda vid studiet af den qvalitativa kemiska analysen. 
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I Öfversigt af Kol. Vetenskaps Akademiens Förhandlingar: 

Homoptera nova vel minus cognita. 1878. 12 pg. 

Psocina sueciæ et Fenniæ. 1878. 25 pg. 2 tab. 

Species Jassi generis Homopterorum. 1878. 38 pg. 

au BAN Homoptera nonnulla americana nova vel minus cognita. 1879. 10 pg. 2 tab. 

I Bihang till K. Sv. Yet.-Akad. Handlingar: 

Species Gyponæ generis Homopterorum. 1878. 76 pg. 

10. Note sur les Variétés Suédoises de la PBrenthis Selene (W. V.) 1878. 10 

pg. 1 taf. 

I Stettiner entomologische Zeitung: 

11, Über drei im hohen Norden vorkommende Arten der Schmetterlings- 

gattung Cupido SCHRANK. 1876. 3 pg. 

12. Nekrolog des Prof. C. STÂL. 1879. 9 pg. 

I Annales de la Sociedad Espanola de Hist. Natural. 

13. Notice sur les degats des pucerons dans les champs d’orge et les moyens 

de les prévenir. Madrid 1879. 3 pg. (Phyllotreta). 

I Entomologisk Tidskrift. 

14. Species Azart@ generis Noctuarum. 1880. 15 pg. 

15. Mélanges lépidopterologiques. 1880. 13 pg. I tab. 

16. Sur quelques espèces de la sous-famille des Psocines, 1880. 5 pg. Figg. 

17. Compte-rendu des travaux des Entomologistes au 12:me Congrés des 

Naturalistes Scandinaves à Stockholm. 1880. 32 pg. 

18. Smärre meddelanden. 1880. 3 pg. 

19. Species novas vel minus cognitas Gyponæ generis Homopterorum. 1881. 

16 pg. 

20. Om Parnassius Mnemosyne L. 1882. 1 pg. 

21. Nekrolog öfver A. W. MALM. 1882. 3 pg. 

22, Species novas generis Gyponæ, que in Museo Zoologico czsar, Winde- 

bonensi asservantur. 1883. 9 pg. 

23. Nekrolog öfver PETER VON MÖLLER. 1884. 2 pg. 

24. Nekrolog öfver OSKAR ELIS LEONARD DAHM. 1884. 7 pg. 

25. Orchestes populi L. i Gefletrakten. 1884. I pg. 

26. Huggpipa för insektsamlare; konstruerad af fabriksföreständaren I. B. 

ERICSON. 1886. 2 pg. 

27. Ur främmande litteratur. 1887. 14 pg. (Referater) 

28. Nekrolog öfver AUG. EMIL HOLMGREN. 1889. 8 pg. 

29. Summarisk redogörelse för innehållet af Entomologisk Tidskrift under 

dess första 10 år. 1889. 34 pg. 

O. Th. Sandahl. 



NEUE SPINNER AUS ASIEN 

BESCHRIEBEN 

VON 

CHR. AURIVILLIUS, 

Fam. Chalcosiide. 
ie 

Soritia costimacula n. sp. Supra atra collari virescente 

margine antico coccineo, tegulis luteis, 

albida, lateribus pectoris paullulum cyaneo- 

micantibus; alis anticis supra nigris vitta 

basali, medium non attingente, maculisque 

duabus costalibus flavis, subtus adhuc 

margine costali et fascia subapicali flave- 

scentibus; alis posticis supra nigris plaga 

magna subcostali aurantiaca, subtus pallide 

aurantiacis margine tenui ab angulo ani 

ad costam 32", maculisque duabus in cel- 

lulis 3:a-et 4:a nigris. Long. alar. exporr. 

29—31 mm. — dd. Fig. 1 a. — Java. 

Die Fühler sind schwarz, 10 mm. lang 

und haben lange Kammzähne. Die Erha- 

benheit der Stirn unten weisslich. 

.“ Soritia leptalinoides n. sp. — Alis an- 
ticis supra nigris vitta basali, fascia trans- 

versa paullo ante medium, maculaque sub- 

apicali stramineis, subtus pallide strami- 

neis dimidio apicali obscuro, lete coeru- 

subtus flavescente- 

Fig. 1. 
a. Soritia costimacula, 

b. »  leptalinoides. 

Ch » ochracea, 

leo-micante maculaque albida ornato; alis posticis supra 

albidis apice late nigris coeruleomicantibus et macula albida 

ornatis, subtus albidis, ad marginem apicalem paullo obscu- 

I 
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rioribus, maculis 5 læte coeruleis (una in cellula discoidali, 

singula in cellulis 2—5) ornatis; antennis corpore pedibusque 

nigris plus minus coeruleo-micantibus; margine antico collaris 

coccineo; tegulis apice excepto flavis; ore, palpis et margi- 

nibus posticis segmentorum 2—7 abdominis albis. — Long. 

alar. exporr. 45 mm. 9, — Fig. 1 b. 

Soritia ochracea n. sp. — Alis anticis supra ochraceis 

guttis duabus in cellulis 2 et 3, parte exteriore costarum 

1—9, margine ipso antico ciliisque nigris, subtus fere omnino 

ut in speciei precedente signatæ et coloratæ,; alis posticis 

utrinque pallide stramineis maculis tribus (in cellulis 2—-4) 

ciliisque nigris, plus minus coeruleo-micantibus; corpore nigro; 

ore, palpis, tegulis et mesonoto ochraceis; marginibus posticis 

segmentorum 2—7 abdominis albidis; collari antice anguste 

coccineo. — Long. alar. exporr. 40—45 mm. 2. — Fig. 1 c. 

Java (FRUHSTORFER). 

Diese Art erinnert am meisten an die von FELDER abge- 

bildete Soyztia cicada, welche nach Hampson ! nur eine Form 

des 9 von /eptalina KOLL. ist. Wenn dies richtig ist, wäre 

es auch möglich, dass ockracea nur eine Form von /epla- 

linoides wäre. Man könnte sogar behaupten, dass /epra- 

linoides und ochracea Weiber von costzmacula wären. Dies 

scheint mir doch nicht wahrscheinlich. Jedenfalls ist coszz- 

macula von leptalina AA durch die ganz verschiedene Saum- 

binde der Hinterflügel und /epialinordes und ochracea von 

leptalina 2 durch den schwarzblauen Kopf sofort zu trennen. 

Alle drei Arten stimmen im Rippenbau ganz mit Sorztia 

(Wark) Hampson überein. 

Heterusia coelestina n. sp. Corpore nigro, abdomine maris 

viridi-, feminæ late cyaneo-micante; ore femoribusque maris 

albescentibus; alis anticis supra virescente-nigris fascia basali, 

altera interrupta ante medium, maculisque 10 pone medium 

pallide flavidis, subtus fascia basali nulla, maculis cyaneo- 

cinctis areisque ıa et ıb fere totis cyaneis; alis posticis 

supra holosericeo-atris ad marginem interiorem latissime 

cyaneo-tinctis maculisque 3—4 (una ad apicem cellulæ, sæpe 

1 Fauna of Br. India. Moths. Vol. I, p. 252. 
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albo-pupillata, 2—3 ad marginem in cellulis 2—4) cyaneis 

ornatis, subtus fere ut supra coloratis et signatis at fascia 

antemediana albida. — Long. alar. exporr. 48 (œ)—62 (2) 

mm. — Fig. 2. — Java (FRUHSTORFER). 

Beim & ist die Wurzelbinde der Vorderflügel sehr schwach 

entwickelt, oft nur durch einen Fleck angedeutet. Diese Art 

steht in der Nahe von 77. alompra Moore. 

Fig. 2. Zeterusia coelestina, AUR. Fig. 3. Achelura javana AUR. 
e 

zZ : : BER 
5” Achelura javana n. sp. — Nigra, segmentis duobus ultimis 

ventralibus abdominis fulvis; alıs subhyalinis, albescentibus 

costis omnibus (basi exceptis) nigris; anticarum ima basi 

fasciaque simplici transversa paullo ante medium nigris; area 

nigra basali extus croceo-marginata. — Long. alar. exporr. 

77--80 mm. 9. — Fig. 3. — Java (FRUHSTORFER). 

Mit A. bifasciata Hope nahe verwandt und mit demselben 

Rippenbau, aber durch die Abwesenheit der inneren schwar- 

zen Querbinde und durch die einfache und gleichförmig 

gebogene äussere Querbinde der Vorderflügel leicht von jener 

Art zu unterscheiden. 

Fam. Hypsidæ. 

6. Hypsa contorta n. sp. — Capite cum palpis, thorace ab- 

domineque fulvis; macula apicali articulorum 1' et’ 2! pal- 

porum, macula frontis, maculis duabus collaris, duabusque 

ad basin tegularum, fasciis brevibus transversis in dorso 

abdominis et seriebus duabus utrinque abdominis punctorum 

nigris; alis anticis murinis, ima basi fulvis punctis 2—3 

2 
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nigris, macula parva costali ovata ante medium, macula majori 

irregulari ad apicem cellule, maculaque tertia prope basin in 

area I b albis; alis posticis niveis macula discali, maculis 9 

marginalibus maculisque 3—4 submargi- 

nalibus fuscis; antennis articuloque ultimo 

palporum etiam fuscis. — Long. alar. 

exporr. 60 mm. &. — Fig. 4. — Java. 

Die männlichen Fühler sind viel stär- 

ker als bei übrigen Hypsa-Arten und unge- 

fähr so stark wie bei Pseudhypsa gekämmt. 

Fig, dv VER bene Kun, In der Zeichnung der Hinterflügel 

kommt unsere Art der Hypsa tortuosa 

WALK. sehr nahe. Die Vorderfliigel und die Zeichnung des 

Körpers sind jedoch recht verschieden. 

Lithosiidæ. 

7. Lyclene Fruhstorferi n. sp. Pallide flava apice palporum, 

guttis duabus in dorso thoracis femoribusque ex parte fuscis ; 

alis anticis maculis 6—7 oblongis basalibus, fascia transversa 

mediana, puncto discali, serie irregulari (sub- 2 

duplice) submarginali macularum oblongarum 

punctisque 8—g marginalibus nigris ; alis posticis 

unicoloribus pallide flavis; ciliis flavis. 9. — N 

Long. alarum -exporr. 21 mm. — Fig. 5, | | N 

Java (FRUHSTORFER). fuel Deere 
Durch die Zeichnung der Vorderflügel steht ZrwAstorferi 

diese Art in der Nähe von Lyclene rosea 

Hamps; durch die Grundfarbe und die unbezeichneten Hin- 

terflügel ist sie jedoch von dieser leicht zu trennen. 

Die submarginalen, dunklen Flecken der Vorderflügel 

stehen auf den Rippen und zwar die Flecken der Rippen 

I, 2, 3, 5 und ıo mehr wurzelwärts als die übrigen. 

Lymantriidæ. 

8. Lymantria strigata n. sp. Grisea, palpis supra nigris; 

alis anticis albidis, plus minus nigroconspersis, lineis ordi- 

4 
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nariis (externa valde lunata), fascia submarginali angulata et 

subnebulosa, punctis marginalibus nec non striga longa in 

parte posteriore costulæ transversæ et striga bevi in medio 

cellule ı b nigris. - 

of. Abdomine lutescente-albido, infra vix obscuriore; alis 

posticis utrinque pallide lutescente-albidis, unicoloribus, mar- 

gine summo leviter infuscato. — Long. alar. exporr. 37— 

42 mm. | 

2. Abdomine supra sordide lutescente, apice et infra fusco; 

alis posticis lutescentibus, ad marginem interiorem leviter 

rubro- vel aurantiaco-tinctis, margine exteriore latissime in- 

fuscato. — Long. alar. exporr. 52—59 m. m. 

Java (FRUHSTORFER). 

Diese und die folgende, nahe verwandte Art unterscheiden 

sich von den übrigen, mir bekannten Lymantria-Arten durch 

die zwei schwarzen Längsstriche der Vorderflügel. Von 

diesen Strichen steht der eine in der Mitte der Zelle ıb, 

beinahe gerade hinter der Wurzel der Rippe 2, und der andere 

bedeckt die hintere Abtheilung der Querrippe, die unge- 

wöhnlich lang und sehr schief gestellt ist. — Der Hinter- 

rand des Kopfes ist beim & kaum, beim 9 

deutlich orangegelb angeflogen. 

Lymantria tagalica n. sp. Cervina, pec- 

tore, abdomine margineque occipitali capitis 

plus minus dense roseo-hirtis; alis anticis gri- 

seo-cervinis, lineis 5 angulatis, sæpe obsoletis, Fig. 6. Zyman- 

(2 ante, 2 pone medium et ı submarginali), us 

striga ad apicem cellulæ alteraque in cellula SNS 

1b nec non punctis marginalibus nigris aut fuscis. 

o. Alis posticis lutescente-fuscis disco et præsertim versus 

marginem interiorem roseo-tinctis, fascia submarginali ob- 

soleta fusca; tarsis nigris medio et apice roseis. — Long. 

alar. exporr. 34—40 mm. 

Q. Alis posticis totis lutescente roseis fascia submarginali 

fuscescente; tarsis totis nigris. — 50—61 mm. 

Ins. Phillippinarum. 

Lymantria? dubiosa n. sp. Fusca; alis anticis fascia ante 

5 
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et pone medium, serie macularum oblongarum submarginalt 

et macula ad apicem cellulæ parum distinctis, obscure fuscis; 

alis posticis maris albidis margine infuscato, feminæ totis 

fuscis. — Long. alarum exporr. @. 31—37 mm., 

2 49—51 mm) — Fig. 7. 

Java (FRUHSTORFER). 

Diese dunkle und undeutlich gezeichnete Art er- 

innert durch Habitus, Farbe und Flügelform an 

Fig. 7. Zyman- Ocneria detrita Esp. Die Hinterschienen haben 
year jedoch 4 Spornen. Die Rippen der Flügel verlaufen 

ganz wie bei Lymantria und ich kann darum die 

Art nicht von Lymantria trennen. Das Endglied der Palpen 

scheint mir etwas länger als bei den gewöhnlichen Zyman- 

Zria-Arten zu sein, doch sind auch andere Zymantria darin 

abweichend. 

11. Euproctis varia WALK. var. javana n. var. Von dieser 

Form liegen mir 6 æ@ und 2 99 aus Java vor. Sie stim- 

men alle in der Zeichnung der Vorderflügel mit einander 

überein und weichen von MoorE’s Figur (Cat. Lep. Ins, E. 

I. Comp. 2, t. 9%, f 5) von ‘der Hauptform “dadurch ab; 

dass das ganze, erste Wurzelviertel der Vorderflügel dunkel 

rostbraun und mit der Querbinde verbunden ist. Die hintere 

Hälfte des Thorax ist wie der Hinterkörper schwarzbraun. 

Die Hinterflügel sind beim © nur am Innenrande schwärz- 

lich, beim ® aber mit einer breiten, schwarzen, den ganzen 

Innenrand bedeckenden, aber gegen die Flügelspitze all- 

mählig schmäleren Querbinde versehen. 

12. Euproctis (Artaxa) flavolimbata n. sp. Flava; dimidio 

posteriore thoracis abdomineque cinereo-fuscis; alis utrinque 

cinereo-fuscis margine angusto ciliisque flavis. — Long. alar. 

exporr. 35 mm. 9. — Fig. 9 a. 

Java (FRUHSTORFER). 

Diese einfach gezeichnete Art gehört in HAMPSONS Gruppe 

F. (Fauna of Brit. India. Moths. Vol. ı, p. 482) und steht 

in der Nähe von &. scintillans WALK., von der sie durch 

die nicht abgebrochene gelbe Saumbinde der Vorderflügel 

sofort zu trennen ist. 
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13. Kanchia gigantea n. sp. Femina: Nivea; alis fere hya- 

linis, tenuissime squamosis et pilosis; fronte grisescente punc- 

tis duobus nigris; palpis summo apice nigris; pedibus anticis 

et intermediis macula subbasali tibiarum et dimidio basali 

articuli primi tarsorum nigris. — Long. alar. exporr. 61 mm. 

Java (FHUHSTORFER). 

Durch viel bedeutendere Grösse und durch die zchwarzen 

Zeichnungen der Stirne, der Palpen und der Beine unter- 

scheidet sich diese Art von K. subvitrea WALK. Bei diesem 

Stücke, wie auch bei dem mir vorliegenden Weibe von szÖ- 

vitrea entspringt die Rippe 10 der Vorderflügel frei aus der 

Mittelzelle und ist nicht wie beim Manne mit der Rippe 

- II vereinigt. 

14. Kettelia marginata n. sp. Alba, capite flavescente, palpis 

pedibusque flavis; alis semihyalinis, albidis margine late fusco 

costis albidis; anticis vitta fusca a basi ad apicem ducta et 

apicem versus latiore ornatis. — Long. alar. exporr. 64— 

74 mm. 

Insulæ Philippinarum: Manilla. 

Diese Art ist ohne Zweifel mit Keztelia Lowzt BUTL. aus 

Malacca nahe verwandt. 

Fam. Janide. 

Zz 

15. Melanothrix atropurpurea n. sp. 

Obscure brunnea, pectore ventreque 

flavidis; alis supra concoloribus ob- 

scure sericeo-brunneis, pone medium 

fascia male definita, pilis glaucis com- 

posita, in anticis angusta et incom- 

pleta, in posticis lata ornatis; anticis 

macula angusta costali pilorum albo- 

rum; alis subtus unicoloribus obscure 

castaneis costis lutescentibus. — Long. 

alar. exporr. 66 mm. &. — Fig. 8. 

Java (FRUHSTORFER). Fig. 8. Melanothrix atro- 
Diese schöne Art ist offenbar mit purpurea AUR. 
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M. leucotrigona Hampson aus Burma nahe verwandt, bei 

atropurpurea ist jedoch der grosse weisse dreieckige Fleck 

der Vorderflügel nur durch einen kleinen Strich am Vor- 

derrande angedeutet. 

Fam, Limacodide. 

Alippa nov. gen. 

Oculi nudi. — Palpi squamosi, erecti, fronti adpressi. — 

Antenne maris partibus duabus basalibus bipectinatis, deinde 

leviter serrate; articulus basalis fasciculo pilorum longo, erecto 

instructus. — Tibiz hirsute; anticæ breves femoribus duplo, arti- 

culo primo tarsorum multo breviores; posticæ 4-calcaratæ, cal- 

caria anteapicalia pilis fere obtecta. — Tarsi haud fasciculati, 

adpresse squamosi. — Costæ alarum anticarum 12: 2—5 e latere 

et ex angulo postico cellule, costa 6 et truncus communis costa- 

rum 7—9 ex angulo antico, coste 10 et 11 liberæ e latere 

antico orientes, hz costz inter se et ad truncum costarum 7-—9 

valde approximate. — Costæ alarum posticarum 8: costæ 2—5 

e latere postico et ex angulo postico cellule, coste 6 et 7 ex 

angulo antico orientes; costa 7 prope basin arcuata; costa 8 e 

basi libera, sed pone apicem cellule costam 7°” tangens. — 

Abdomen elongatum, alas posticas superans. 

Diese eigenthiimliche Gattung gehört ohne Zweifel zu den 

Limacodiden und ist in die Nähe von Belippa WALK. zu stellen. 

Von allen mir bekannten Lima- 

codiden weicht sie jedoch durch die 

Annäherung der Rippe 8 der Hin- 

terflügel an die Rippe 7 ab. Durch 

dieses Kennzeichen kommt man, 

wenn man das Thier nach HAMP- 

sons Uebersicht der Familien der 

Heteroceren zu bestimmen sucht, 

SEP EERE 
sogar auf eine ganz andere Fa- 

Fig. 9. a. Zupractis flavolimbata AUR. milie, die Thyridide, mit der 

LER CORNE Alippa sicher nicht verwandt ist. 

16. Alippa anomala n. sp. ©. Brunnea, capite pallidiore; basi 

palporum et coxis anticis nigricantibus; ventre albido; alis 

8 
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concoloribus pallide cervinis, anticis fascia subbasali altera- 

que pone medium maculaque costali inter has fascias brun- 

neis, disco inter fascias cinereo, linea nigra transversa ornato, 

serie submarginali macularum albidarum, intus nigro-margina- 

tarum; posticis ut anticis signatis, sed fasciis transversis multo 

magis approximatis. — Long. alarum exporr. 30—-32 mm. 

— Fig. ob, c. 

Java (FRUHSTORFER). 

Fam, Drepanulidæ. 

Euchera substigmaria Hten. var. javana n. var. Mit. Æ. 

substigmarta HÜBN. nahe verwandt und von dieser haupt- 

sächlich nur durch das Fehlen des grossen, runden schwarzen 

Fleckes auf der Oberseite der Hinterflügel und auf der Unter- 

seite beider Flügel. Die Zeichnung der Vorderflügel etwas 

veränderlich, bald ziemlich deutlich, bald sehr schwach ange- 

deutet. Kopf schwarz. Flügelsp. 50—66 mm. 

Java (FRUHSTORFER). 

EINE NEUE LASIOCAMPIDE AUS AFRIKA 

BESCHRIEBEN 

VON 

CHR. AURIVILLIUS 

Oplometa n. gen. 

A genere Gonometa, cui valde affinis, palpis longioribus 

et crassioribus, capite thoraceque densius pilosis, fronte cornu 

longo armata, costis 9+1o alarum anticarum longe ante 

apicem cellulæ egredientes et petiolo communi brevi, apicem 

cellulæ parum superante præditis nec non costis 7 et 8 ala- 

Entomol. Tidskr. Årg. 13. H. 2 (1894). 9 12 



178 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

rum posticarum ex eodem loco apicis cellulæ appendicularis 

egredientes facillime distincta. Forma alarum fere omnino 

ut in genere Gonometa. 

1. Oplometa cornuta n. sp. Alis anticis valde elongatis, apice 

acutis supra obscure fusco-brunneis, basi rufescentibus, apice 

et margine exteriore pallide cervinis, linea submarginali nigra 

valde angulata, utrinque tenuissime ochraceo marginata; alis 

posticis subtriangularibus, apice et angulo anali productis, 

margine exteriore leviter emarginato; supra nigris, disco versus 

angulum ani obsolete coerulescente-ınicantibus, margine an- 

guste cervino; alis subtus nigris costis pallidioribus, mar- 

ginibus exterioribus latius cervinis; capite supra, collari te- 

gulisque nigro-brunneis, dorso thoracis brunneo? (denudato) ; 

dorso abdominis nigro; corpore subtus pallide cervino. — 

Long. corporis 37 mm., alarum exporr. 62 mm. — Sierra 

Leona (PREUSS). Collectio STAUDINGER. 

Massvandring af trollsländor. Vid ett mitt besök i 
Halmstad den 12 sistlidne juni hade jag tillfälle iakttaga ett 
visserligen förut rätt ofta sedt, men aldrig af mig observeradt 

fenomen ur insektlifvet. Kl. 11 f. m. märkte jag först, huru 
enorma massor af Libellula quadrimaculata L. i oafbruten flykt 
(ingen enda sågs vända ens åt sidorna) drogo från nordvest åt 
sydost, och detta observerade jag under !/2 timme. Huru länge 
på dagen sländorna synts, innan jag blef dem varse, vet jag ej. 
Vinden var mycket svag, men när tåget upphörde, uppstodo 
något starkare fläktar i samma hufvudriktning som sländorna 
flögo. De höllo sig lågt — 1/4 till ett par meter öfver fälten 
samt lika högt öfver träd eller hus, då sådana kommo 1 vägen. 
Tågets bredd utgjorde 300 a 400 steg, dock så att mera spridda 
individer äfven förekommo utanför denna bredd. Afständet 
mellan hvarje slända utgjorde än omkring en half, än 1 till ett 

par meter. 

Den 13 juni fortsattes ej tåget, men enligt platstidningarna 
och enligt meddelande af jägmästaren E. von PorAT hade ett 

dylikt två timmar pågående sländtåg iakttagits den 9, och sländ- 

skaror drogo äfven den 10 juni på morgonen fram öfver Halmstad. 

F. Trybom. 

Io 



VERÄNDERLICHKEIT DES ARGYNNIS APHIRAPE 

HUBN. VAR. OSSIANUS HERBST. 

Gewisse Schmetterlingsarten sind bekanntlich sehr zur Ver- 

änderlichkeit geneigt, und zwar in so hohem Grade, dass man 

versucht sein könnte die äusseren Extreme derselben als ganz 

verschiedene Arten aufzustellen, wenn die Uebergangsformen 

nicht bekannt wären. Eine solche Art ist Argynnis Aphirape 

Hten., und kann man sich nicht darüber wundern, wenn HERBST, 

als er von der Hauptform Aphzrape und deren nordischer Lokal- 

varietät je ein Stück, das letztere zufällig von recht extremer 

und seltener Form, vor sich hatte, dieselben als getrennte Arten, 

Papilo Tomyris (Synon. des früher von HÖBNER mit P. Apfz- 

rape benannten Falters) und P. Osszanus beschrieb und abbildete 

(HERBST, Schm. X. S. 98, 102; Taf. 270, Fig. 4—7). Im Ber 

sitz einer Anzahl von etwa 60, unter hunderten ausgewählten 

Stücken! der genannten Varietät Osszanus HERBST aus verschie- 

denen Gegenden Schwedens (Ostergôtland?, Helsingland, Jemtland 

und Lappland) erbietet sich mir die besonders günstige Gelegen- 

heit eine übersichtliche Darstellung der umgemeinen Veränder- 

lichkeit dieser Lokalform zu versuchen. 

1 Einen beträchtlichen Theil der intressantesten Stücke habe ich von 

dem eifrigen Schmetterlingssammler JOH. RUDOLPHI i Helsingland (Ljusdal) 

erworben, und ausserdem wurde mir sein übriges bedeutendes Material, zu hun- 

derten zählend, gefälligst zur Verfügung gestellt. 

2 Die in Östergötland gefangenen bilden, nach Ansicht des Prof. CHR. 

AURIVILLIUS, einen Uebergang zwischen der südlichen Hauptform und 7. Os. 

sianus (Entom. Tidskr. 1890, s. 101.). 

I 
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Oberseite der Flägel. Die Grundfarbe ist gewöhnlich 

klar rothgelb oder gelbroth, beim ® durchschnittlich etwas matter, 

mit schwarzen Rippen und Flecken, wurzelwärts schwarz be- 

stäubt. Diese Bestäubung, welche sich auf den Vorderflügeln 

meistens nur über !/5 oder !/ı und auf den Hinterfliigeln vorn 

über !/3, in den Zellen 1 c und 2 über knapp °/s der Flügel- 

länge erstreckt, bedeckt bei einem Stücke die ganzen Flügel so 

intensiv, dass die Grundfarbe aller Flügel röthlich schwarzbraun 

erscheint ohne andere Zeichnungen, als eine Reihe verwischter 

gelbrother Fleckchen an den Säumen, dahinter eine Reihe von 

gelbrothen Ringen umgebener runder, schwarzer Flecke, am deut- 

lichsten in den Zellen 5 und 6, und, auf den Vorderflügeln, 

einen sehr verwischten, gelbröthlichen Anhauch quer über der 

Mitte. Zwischen diesen Extremen finden sich verschiedene Ueber- 

ginge. So z. B. ist ein Stück dem vorigen ähnlich, aber die 

gelbrothen Ringe fliessen zusammen zu einer Querbinde, worin 

die runden schwarzen Flecke stehen, und auch am Vorderrande 

entlang befindet sich ein gelbröthlicher Anstrich; und ein anderes 

hat die Bestäubung, ausser wie gewöhnlich an der Wurzel, unter 

dem Vorderande über */; der Länge des Vorderflügels, und auf 

dem Hinterflügel über etwa ”/; des Flügels, so dass die schwarzen 

Flecke dort gänzlich unsichtbar sind. Ein Stück, welches im 

allgemeinen sehr Hüsners Fig. 734 und 735 gleicht, ist oben 

überall recht dunkel bestäubt, jedoch nicht intensiver, als dass 

alle Zeichnungen durchscheinen. Auch kommt vor, dass die — 

schwarzbestäubte innere Hälfte des Hinterflügels einen rundlichen 

gelbrothen Fleck in der Mittelzelle einschliesst. — Die schwar- 

zen Flecke, im allgemeinen dicker als bei der Hauptform, 

variiren auf mannichfache Weise, indem bald dieser, bald jener 

sich unnatürlich erweitert (besonders oft der mittlere Fleck in 

Zelle ı c), oder die Flecke oder Fleckenreihen gegenseitig zu- 

sammenfliessen. So zeigt z. B. ein Stück einen dicken schwarzen 

Ring in Zelle ı c, ein anderes einen ähnlichen Ring in der 

Mittelzelle, ein drittes einen sehr grossen Vorderrandfleck dicht 

innerhalb der runden schwarzen Flecke, und eins einen ähnlichen 

Vorderrandfleck nebst einem Fleck, der den grössten Theil der 

Mittelzelle einnimmt, alles am Vorderflügel. Die runden Flecke 

in der Nähe des Saumes sind bald sehr klein, bald so gross, 

2 
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dass sie fast die schwarzen Rippen berühren; zuweilen, besonders 

auf den Hinterflügeln, berühren sie die nähergegerückten Bogen- 

flecke am Saume oder sind mit diesen durch schwarze Linien 

oder dicke Striche verbunden. Die Bogenflecke (Winkelflecke) 

zeigen auf den Hinterflügeln im allgemeinen nicht so spitzige 

Winkel, wie bei der Hauptform Aphzrape, sondern sind gerundet 

und mit der schwarzen Saumlinie zusammengeflossen, dadurch 

- mit diesen gerundete, nicht dreieckige, lichte Saumflecke ein- 

schliessend. Bei einigen Stücken sind an beiden Flügelpaaren 

die Bogenflecke so dick, dass die Saumflecke fast ganz ver- 

schwinden; aber als Gegensatz hierzu kommt auch vor, dass 

Bogenflecke und Saumlinie nur als verwischte Schatten erscheinen, 

und bei einem Stück sind die Bogenflecke des Vorderflügels 

verschwunden mit Ausnahme nur der inneren Spitzen, welche 

mit den runden Flecken dick verbunden sind, so dass der Flügel 

ohne Saumflecke und runde Flecke, aber statt dessen mit 

dicken braunschwarzen Längsstrichen auftritt. Bei Exemplaren 

mit schwachen Bogenflecken sind gewöhnlich die Rippenenden 

am Saume ziemlich breit dunkel bestäubt. — Die Saumflecke, 

gewöhnlich von der Grundfarbe, sind bei einigen Stücken, be- 

sonders Weibchen, auf allen Flügeln bedeutend heller, bei einem 

2 sogar gelblich weiss. 

Aus der Art und Weise, wie die schwarzen Flecke der 

Vorderflügel in den allermeisten Fällen mit einander verbunden 

oder zusammengeflossen sind, ist deutlich zu ersehen, dass 

die Fleckenreihen und die einzeln-stehenden Flecke folgender 

massen zu charakterisiren sind: An der Querrippe steht ein 

mondförmiger Fleck ; dicht ausserhalb desselben, bei der Wurzel 

der Rippe 10 angesetzt, zieht sich eine stark geschwungene 

Fleckenreihe, die Mittelbinde, deren äusserste Flecke in Zelle 

t © und 4, die innersten in den Zellen 2, 5 und 6 liegen; darauf 

folgt nach aussen eine Reihe runder Flecke, und zwischen diesen 

und der Mittelbinde steht am Vorderrande, bei der Wurzel der 

Rippe 9 angesetzt, ein kurzer, nur bis zur Rippe 5 reichender 

Querstreif, oft verloschen, und bisweilen, besonders bei Stücken 

aus Östergötland, durch eine gezackte Schattenlinie bis zum 

Innenrande fortgesetzt; innerhalb des Mondfleckes, vom Ursprung 

der Rippe 11 ausgehend, steht die Wurzelbinde, an der Subcostal- 
A 
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rippe winkelig gebrochen, und weiter wurzelwärts, im Mittelfelde, 

befinden sich 2 Flecke. Dahingegen möchte es nicht ganz richtig 

sein, mit HERBST und F. Rünl (Die palaearktischen Gross-Schmet- 

terlinge, 1893, s. 417) den Mondfleck der Mittelbinde anzureihen 

und dahinter eine Halbquerbinde zu verlegen, da nur sehr selten 

der innere Fleck der Zelle 3 mit dem Mondfleck, in der Regel 

aber mit dem inneren Fleck der Zelle 4 verbunden oder ver- 

flossen ist. 

Unterseite der Vorderflügel. Diese variirt in ähnlicher 

Weise wie oben, wenn auch nicht ganz in demselben Masse. 

Einige Exemplare sind über den ganzen Flügel dunkel bestäubt, 

doch ohne dass die Zeichnungen dadurch unsichtbar werden, 

oder über einen grösseren oder kleineren Theil des Flügels. 

Hierbei sei zu bemerken, dass die Bestäubung unten keineswegs 

immer mit solcher oben korrespondirt. Ein Stück hat den vor- 

deren Theil der inneren Flügelhälfte schwarz. Zusammenfliessun- 

gen der schwarzen Flecke kommen auch vor. Das vorher er- 

wähnte Stück mit Längsstrichen oben innerhalb des Aussenrandes 

und auch ein anderes Stück haben unten die Bogenflecke und 

also auch die Saumflecke verloren, die letzteren bei dem einen 

Stücke nur durch hellere Farbe bis an die runden Flecke an- 

gedeutet. Von den runden Flecken sind wenigstens die 3 zu- 

nächst der Spitze meistens mehr oder weniger hell, bisweilen 

etwas silbern gekernt. Die Saumflecke sind nahe an der Flü- 

gelspitze gewöhnlich, aber nicht immer, heller als die umgebende 

Grundfarbe, mitunter gelblich weiss. Der gelbe Anflug der 

Flügelspitzen fehlt bisweilen ganz, bisweilen erstreckt er sich 

über mehr als die Hälfte des Vorder- und Aussenrandes. 

Unterseite der Hinterflügel. Von den 4 hellen Wurzel- 

flecken fehlt oft einer, und zwar der zwischen der Subcostalrippe 

und dem Vorderande; die Farbe derselben ist gelb, weiss oder 

silbern, zuweilen schwach braun bestäubt. Die darauf folgende 

Wurzelbinde variirt in der Farbe zwischen rothgelb, gelbroth, 

roth, rothbraun, schwarzbraun und braunschwarz, und in der 

Form zwischen breit, schmal, durchbrochen und verschwunden. 

So habe ich Stücke, deren Wurzelbinde vor der vorderen Mittel- 

rippe durchbrochen ist, so das ein weisser Wurzelfleck sich 

dort mit dem gegenüberliegenden weissen Fleck der Mittelbinde 

4 
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vereinigt, und bei zwei höchst eigenartigen Männchen und 

einem Weibchen? ist von der ganzen Wurzelbinde der Yo nur 

ein kleiner verwaschener Staubfleck am Hinterrande, und des 2 

garnichts, übrig, so dass der Flügel von der Wurzel bis zur 

äusseren dunklen Binde, also die ganze innere Hälfte bei den Yo’ 

hellgelb, beim © silbern ist, und zwar erstreckt sich diese Farbe 

in den Zellen ı a und ı b bis zum Saume hinaus. Ferner sei 

-erwähnt, dass ein schwarzer Punkt auf der Wurzelbinde in der 

Mittelzelle bisweilen recht gross und auch mitunter weiss be- 

stäubt ist, wenn er auch meistens gänzlich fehlt; jedenfalls. ist 

also dieses bei manchen Argynnzs-Arten gute Kennzeichen nicht 

bei Osszanus als solches zu gebrauchen.” — Die Flecke der 

hellen Mittelbinde sind gelb, weiss oder silbern, bei einigen 

dunkelfarbigen Männchen theilweise schwach braun bestäubt, ent- 

weder alle gleichfarbig, oder auch unter sich verschieden. Im 

letzteren Falle sind es stets die Flecke in Zelle 4 und der Spitze 

der Mittelzelle, die zuerst silbern erscheinen; eine bestimmte 

Regel für die Reihenfolge des Versilberns der übrigen Flecke 

habe ich nicht finden können. Bald sind die Flecke sehr gross, 

bald ganz klein, bisweilen (z. B. in den Zellen 2 und 3) durch 

schwarze Flecke ersetzt, oder so verkleinert, dass die beider- 

seitigen dunklen Binden sich stellenweise vereinigen und die 

Mittelbinde unterbrechen. — Die nun folgende breite Aussen- 

binde (zwischen der hellen Mittelbinde und den Bogenflecken), 

welche in der Regel dieselbe Färbung, rothgelb — braunschwarz, 

wie die Wurzelbinde hat, nur unterbrochen von dem Lichtstreifen 

und dahinter mit den schwarzgeringelten Augenpunkten besetzt, 

zeigt mitunter eine dickschwarze innere Begrenzung des Licht- 

streifens. Die Breite letztgenannten Streifens varlirt sehr, und 

ergiesst er sich in den Zellen 3 und 4 oft, aber nicht immer, 

bis zu den Bogenflecken hinaus. Bisweilen zeigt der meistens 

gelbliche oder etwas ins röthliche ziehende Lichtstreif nahe am 

Vorder- und Innenrande Andeutungen von Silberglanz, bei einem 

o’ ist er braun bestäubt, und bei einem andern dunklen, sehr 

3 Das © und ein © im Besitz des Herrn RUDOLPHI. 

4 Es ist also nicht stichhaltig, mit ZETTERSTEDT und andern Verfassern 

nach ihm als Unterscheidungszeichen dieser Art von z, B A, Se/ene anzugeben 

dass bei Aphirape der Fleck fehle. 
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intressanten und prachtvollen 5 besteht er aus getrennten, stark 

silberglänzenden Fleckchen auf schwarzbraunem Untergrunde. Die 

weiss, bisweilen silbern gekernten, schwarzgeringelten Augenpunkte 

stehen öfters so nahe an den Bogenflecken, dass sie diese berüh- 

ren. Ein eigenartiges A hat das braungelbe zwischen Mittel- 

binde und Lichtstreifen in den Zellen 4—6 ganz verloren, so 

dass die bei diesem Stück gelblich weisse Mittelbinde sich hier 

ohne Unterbrechung von der Wurzelbinde bis zu den Augen- 

punkten zu ergiessen scheint. Bei anderen Stücken ist der äussere 

Theil der Aussenbinde, worin die Augenpunkte stehen, stark 

schwärzlich bestäubt mit Ausnahme der hell gebliebenen Zellen 

3 und 4, dadurch sehr an Arg. Selene erinnernd. — Die 

schwarzen Bogenflecke (Winkelflecke), welche nebst der schwar- 

zen Saumlinie die hellen Saumflecke einfassen, sind gewöhnlich 

wurzelwärts zugespitzt, manchmal aber auch mehr gerundet, bald 

feın, bald dick, bald scharf und deutlich, bald aber nur ver- 

wischten Schattenflecken oder linien gleich; meistens mit den 

Winkelbeinen auf oder sehr nahe der Saumlinie stehend, machen 

sie die Saumflecke dreieckig, aber bisweilen sind sie so weit 

von derselben entfernt, dass die nun fast quadratischen Saum- 

flecke einer recht breiten, nur von den dunkeln Rippen quer- 

getheilten Binde gleichen. Auch kommt vor, dass die Bogen- 

flecke in den Zellen ı c und 7 ganz verschwunden sind. Bei 

einem Stück sind sogar alle Bogenflecke fast ganz verwischt, 

besonders in den Zellen I c—3, wo die: Spitzen der schwach 

silberglänzenden Saumflecke bis an die Augenflecke hinaufreichen. — 

Die Saumflecke sind gewöhnlich silbern, öfters aber auch gelb, 

und habe ich Stücke aus Helsingland, die sich in dieser Hin- 

sicht nicht von deutschen Stücken unterscheiden. — Schliesslich 

sei noch eines auffallenden & erwähnt’, dessen ganzer Hinter- 

Nügel unten silbern ist, wöraus nur eine sehr schwache bräunliche 

Bestäubung die Lage der Wurzelbinde, des dunkeln Querstreifens 

hinter der Mittelbinde und der Augenpunkte angiebt. 

Die Grösse der Falter ist ebenfalls recht verschieden. So 

beträgt die Breite meiner Stücke aus Östergötland beim o 35 

5 Vergl. LANG, Butterflies of Europe, 1884, p. 196. und andere Ver- 

fasser, welche den Silberglanz als Hauptmerkmal für Osszarzus angeben. 
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' 
—40"', beim ® 36—40”, und deren aus dem nördlichen Schwe- 

den (den echten Osszanz) beim o 28—38'", beim ® 34--39”. 

Bei den von mir untersuchten Stücken haben die Männchen 

am häufigsten abweichende Formen aufzuweisen. Es würde aber 

gewiss übereilt sein daraus die Folgerung zu ziehen, dass über- 

haupt die Weibchen weniger zur Veränderlichkeit geneigt seien 

als die Männehen, da jene viel seltener gefangen werden und 

deshalb auch geringeres Untersuchungsmaterial darbieten. 

Aus den oben angedeuteten, ungemein vielfältigen Ver- 

änderungen, denen die verschiedenen Flügel und Flügeltheile 

sowohl oben als unten unterworfen. sein können, und aus dem 

Umstande, das dieselben im allgemeinen keineswegs von einander 

“abhängig sein brauchen, geht hervor, dass eine fast unbegrenzte 

Menge von Kombinationen derselben möglich ist, und dass in 

Wirklichkeit wohl selten ein Stück dem andern vollständig gleicht. 

Es wäre demnach, glaube ich, vollkommen zwecklos, wollte man 

gewisse charakteristische Stücke als besondere Aberrationen be- 

nennen unter der Voraussetzung, dass nur diejenigen Stücke 

dorthin geführt werden dürften, welche mit den Typexemplaren 

und deren Beschreibungen in jeder Hinsicht übereinstimmen. 

So z. B. habe ich Stücke, welche den von Professor JoHN SAHL- 

BERG in Helsingfors abgebildeten, beschriebenen und benannten, 

sehr eigenartigen ab. Kullervo und ab. Arno (Einige nordische 

Aberrationen der Schmetterlingsgattung Argynnis, Berlin 1893) 

in einer oder der andern Hinsicht vollkommen gleichen, so dass 

aus denselben typische Aullervo und Arno zusammengesetzt 

werden könnten, aber kein einziges Stück für sich stimmt mit 

ihnen in allen Einzelheiten zugleich überein. Wenn ich mir 

also hier erlaube einige der am meisten abweichenden und meines 

Wissens noch nicht beschriebenen Formen vorzuführen und Na- 

men dafür vorzuschlagen, so geschieht dieses unter der Voraus- 

setzung, dass alle diejenigen Exemplare, welche die 

unten hervorgehobenen Kennzeichen besitzen, dorthin 

zu bringen sind, sie mögen im Uebrigen aussehen wie 

sie wollen. Da ferner die hellere oder dunklere (nigros) Fär- 

bung der Oberseite sowie auch im allgemeinen diejenige der 

Querbinden auf der Unterseite der Hinterflügel in allen Schatti- 

rungen vorkommt, nehme ich hierauf keine Rücksicht, ebenso 
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wenig wie auf die Breite letztgenannter Querbinden oder auf die 

schwarzen Flecke und Fleckenbinden, da auch hier überhaupt 

keine bestimmten Grenzen aufzuziehen sind. 

1. Argynnis Aphirape Hp. ab. 

Rudolphii J. Mev. Fig. 1. 

Die Hinterfliigel unten ganz 

und gar hell (silbern, weiss oder 

gelb), durch die (braunbestiubten) 

Rippen unterbrochen, und nur 

x eine äusserst schwache Bestäu- 

Fig. 1. Ab, Rudolphii bung’deutetidie Lage der Were 

zelbinde, des dunklen Quer- 

streifens hinter der Mittelbinde und der Augenpunkte 

an. co, Helsingland, 34'”. 

2. Argynnis Aphirape He. ab. 

basalis J. Mev. Fig. 2. 

Die Hinterflügeluntenohne 

Wurzelbinde, also von der 

Wurzel bis zum Saumfelde hell 

(silbern, weiss oder gelb), höch- 

stens mit einem kleinen schwärz- 

Fig. 2. Ab. basalis. lichen, verwaschenen  Staubflecken 

bei Rippe r b versehen. cf, Hel 

singland, 36"; 2%, Helsingl., 33'707, Helsmely370%. 

3. Argynnis Aphirape He. ab. discalis J. MEv. Fig. 3. 

Die dunkle Binde zunächst 

hinter der Mittelbinde der Hin- 

terflügel unten fehlt in mehre- 

ren bei einander liegenden Zel- 

len, durch welche sich also die 

helle (silberne, weisse oder gelbe) 

Mittelbinde. in „den ebenfalls 

Fig. 3. Ab. discalis. hellen Bichtstrexien versiesse 

œ, Helsingl., 36". 

4. Argynnis Aphirape He. ab. limbalis J. Mev. F. 4. 

Die ganze Saumhälfte der Hinterflügel unten hell 

(röthlich gelb), nur unterbrochen von den schwach gezeich- 

6 Im Besitz des Herrn RUDOLPHI. 
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neten schwärzlichen Ringeln und feinen röthlichen Anhauch 

zwischen diesen und den sehr langen, in den Zellen ı c, 2 

und 3 bis an die Ringel stos- 

senden und nur durch feine, 

fast unmerkliche Bestäubung 

nach innen begrenzten Saum- 

Hlecken re; Helsingl., 35". 

5. Argynnis Aphirape He. ab. 

cultrimacula J. MEv. Fig. 5. 

Auf der Unterseite der Hin- Fig. 4. Ab. limbalis. 
> 

ferflugel iste die) Wurzelbinde 

in der Zelle 7 beider vordern Mittelrippe durchbrochen, 

so dass hier der helle Wurzelfleck mit dem in derselben 

Zeile liegenden hellen Flecken 

der Mittelbinde ohne Zwischen- 

grenze zusammenfliesst, dadurch 

einen fleischmesserförmigen hellen 

Fleck bildend. Helsingl.: %, 31"; 

Si AE RS EC CR 
3: 

& Argynnis Aphirape He. ab. 

decorosa J. Mev. Fig. 6. 
Fig. 5. Ad. cultrimacula. 

Die Hinterfliigel unten schwarzbraun, mit 5 Reihen 

Silberflecken, nämlich die Wurzelflecke, die Mittel- 

binde, der in: :Flecke \aufge- 

löste Lichtstreifen, die Augen- 

tlecke:und die: Saumflecke: 7, 

Helsingl., 32". 

7. Argynnis Aphirape Hz. ab. 

inops J. Mev. F. 7. | 

Ein oder mehrere Flecke 

der Mittelbinde der Hinterflü- Fig. 6. Ab. decorosa. 

gel unten klein und schwarz 

anstatt hell, gewöhnlich» die Flecke in den Zellen 2 und 3; 

meistens ist ausserdem der eine oder andere der hellen Flecke 

so verkleinert, dass die Mittelbinde von der dunklen Grundfarbe 

Im Besitz des Herrn RUDOLPHI. 
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durchbrochen ist. Helsingl.: %, 28"; Be Me CR ENS 

OS; 300000 638°: Jemtland: ag? gos “Gage 

8. Argynnis Aphirape Hr. ab. 

Selenoides J. Mey. Fig. 8. 

Die Unterseite der Hinterflügel 

vor den Bogenflecken in den Zellen 

3 und 4 heller, in den übrigen Zel- 

len durch schwärzliche Bestäubung 

dunkler als die Grundfarbe hinter 

Fig. 7. 4b. inops. der Mittelbinde. Helsingl.: @1, 33": 
a LC Ou lou 2 

Ob nun diejenigen Verfasser recht haben, welche annehmen, 

dass sowohl die Hauptform dphzrape wie die Varietät Osszanus 

in Schweden (auch dem nördlichen) neben einander vorkommen, 

wage ich nicht massgebend zu entscheiden, da mir nicht so 

genügendes Material von deutschen 

Exemplaren vorliegt. Allerdings er- 

hellt aus obiger Darstellung, dass 

schwedische Stücke, und zwar aus 

nördlichen Gegenden, unter sich viel 

grössere Differenzen aufweisen kön- 

nen, als die von andern, neueren 

Verfassern zwischen Ap/zrape und 

Aa ee v. Ossianus aufgestellten Trennungs- 

zeichen, und ZETTERSTEDT in seinem 

Werke über lappländische Insekten sagt bei seiner Beschreibung 

der Aphirape, den Ossianus hätte er in Lappland nicht ange- 

troffen, welcher Ausspruch leicht erklärlich ist, da er dabei auf 

Hergsrs Figuren des Osszanus hinweisst, welche ein dunkles und 

selteneres Stück darstellen, mit breit schwarzem Aussenrande und 

sehr kleinen Saumflecken oben, und er wohl nur die viel häufiger 

vorkommende hellere Form fand, welche gewissermassen der 

Hauptform ähnlicher ist als Her»sts Figuren des Osszanus. 

Dennoch, in Anbetracht der allmählichen Uebergänge zwischen 

den Extremen der schwedischen Exemplare, bin ich zu der An- 

sicht geneigt, dass wenigstens alle Stücke aus dem nördlichen 

> Im Besitz des Herrn RUDOLPHI. 
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Schweden dem Osszanus als wirklicher Lokalvarietät zuzuführen 

sind. Die deutschen Exemplare, welche ich gesehen, sowie 

auch Abbildungen von solchen zeigen nämlich einen andern all- 

gemeinen Habitus, als die nordischen, indem jene durchschnitt- 

lich grösser, oben gelblicher (weniger röthlich) und mit feineren 

schwarzen Zeichnungen versehen, und auf der Unterseite der 

Hinterflügel viel weniger lebhaft gefärbt erscheinen. Nur Stücke 

aus Östergötland nähern sich den deutschen im allgemeinen Aus- 

sehen. — Dass die silberne Beschaffenheit gewisser heller Flecke 

der Hinterflügel unten nicht, wie viele Verfasser meinen, charak- 

teristisch für Osszanus ist, scheint, wie schon oben angedentet 

wurde. aus dem Umstande hervorzugehen, dass Stücke, die im 

Uebrigen ganz den Habitus des Osszanus haben, keinen einzigen 

Silberfleck besitzen. 

Schliesslich sei noch folgender Abbildungen erwähnt: 

Argynnis Aphirape He.: 

He. F. 23— 25; Esp. (Eunomia), T. 110, Cont. 65, F. 5; 

Bese (lomyrs) NT. 270; 8.6, :75:G0D,.1,:1.9, ;E. 3, 4: Mic. 

(Heneyris), T. 12, E. 1; Lang, T, 46, 'E. 1 FA BERGE Schm. T. 8, 

pee, EK.’ Horm. Schm. Bur, Tl) 7, 6. 1: Aurim Nord: ES. 27, 

Bee Er 12,1: 8: 

Var. Ossianus Hest: 

Hest. 270,0 Bs 4, code (Aphwape). Kr 134.735; 

Balsp., Te, al ul ro Fags" Dur, Supply dT. 20, . F../5) 6; 

Bete 205, Bon. 2H oy RE, 722, 3232 BANG) I. 46; F. 

J. SAHLBERG Nord. Aberrat. d. Argynn. F. 1 (ab. Kullervo J. 

SAHLB.), F. 2 (ab. Azno J. Sauts.), F. 3 (ab. /sabella Tesrr.). 

NN a. 
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GÄFVOR TILL ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS 
BIBLIOTEK 1890—1892.! 

(Forts. fr. ärg. 14, s. 248.) 

FAUST, J., 

AURIVILLIUS). 

, Beschreibung neuer Rüsselkäfer aus China etc. Berlin 1890, 10 pg. 

Neue Rüsselkäfer aus Algerien. Berlin 1885, 12 pg. (af CHR. 

(af densamme). 

, Rüsselkäfer aus den Mittelmeerländern. Berlin. 1890, 16 pg. (af dens.). 

FLEUTIAUX, Ed., Descriptions de Coléopteres nouveaux de l’Annam. Paris 

1886. 10 pg, I tab. (af dens.) 

GASPERINI, R., Prilog k dalmatinskoj Fauni. /sopoda. — Myriopoda. — Ara- 

chnida, U Splitu. 1892, 22 pg. 

, Notizie sulle fauna imenotterologa Dalmata. 15 pg. 

HOLMGREN, A. E., Ichneumonologia Suecica. Tomus tertins. Holmiæ 1889. 

128 pg (af CHR. AURIVILLIUS). 

HOMEVER, A. VON, Neue Gesichtspunkte betreffs Aurikelfrass. 1886. 6 pg. 

Hurst, G. D., The Phycitide of North America, Philadelphia 1890. 116 

pg, 3 tab. 

—_., The Æpipaschiine of North America. Brooklyn. 1889. 36 pg, 

I tab. 

LAMPA, S., Vara skadligaste Ollonborrar. Sthlm 1890. 8 pg, I tab. 

—___, Reseberättelse af Landtbruksakademiens entomolog till Christianstads 

Lins Hushällningssällskap. Kristianstad 1890. 6 pg. 

Lucas, T. P., Butterflies and Moths. Descriptions of two new butterflies and 

nine new Sphingide or Hawk Moths found in Queensland. Brisbane 

1891. 4 pg. 

MEINERT, F,, Contribution à l’anatomie des Fourmilions, Kiöbenhavn 1880. 

24 pg, 2 tab. 

OESTLUND, O. W., On the reproduction of lost or mutilated limbes of insects. 

Minneapolis 1886. 3 pg. 

OSCHANINN, B., Zoografischer Charakter der hemipterologischen Fauna von 

Turkestan (på ryska). St. Petersburg 1891. 116 pg. 

1 Då ingen särskild gifvare är nämnd är arbetet skänkt af författaren. 

(Forts.) 
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KNUT FREDRIK THEDENIUS. 

Åter har döden skördat en af Entomologiska Föreningens 

stiftare och tillika dess hedersledamot, förre lektorn KNUT FRED- 

RIK THEDENIUS, hvars minnesruna med sorg och saknad här med- 

delas Entomologisk Tidskrifts läsare i all enkelhet. 

Han var född den 12 nov. 1814 i Skogs-Tibble socken i 

Upland. Fadren, CARL PEHR THEDENIUS, var då komminister i 

Tibble och Ålands socknar, men blef 1821 kyrkoherde 1 Vahlö 

I 
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församling i Roslagen; modren CHRISTINA CATHARINA APELGREN. 

Till en början undervisades hap af fadren i hemmet, men sattes 

1824 1 Upsala Katedral-skola. Efter fadrens död 1827 måste 

han, då sterbhuset saknade alla tillgångar, söka så snart som 

möjligt försörja sig själf. Han flyttades i afvaktan på plats till 

elementarskolan i Gefle, för att i främsta rummet studera lefvande 

språk. Då han allt från barnaåren haft stor håg för naturföre- 

målens betraktande och begrundande, skulle han helst velat ägna 

sig åt studier oeh isynnerhet åt läkarekallet, men då detta icke 

lät sig göra af brist på medel, antog han med glädje anbudet 

att blifva elev på apoteket Lejonet, då för tiden det enda apotek 

i Gefle, dar han började sin lärotid den 22 april 1828. De 

första fyra ären voro tunga är, ty han behandiades ofta alltför 

härdt af provisorn, som var af ett häftigt sinnelag. Sista elev- 

äret var däremot mycket bra. Han blef dä satt att sköta labo- 

ratorıum, där mängen stund kunde ägnas ät läsning. Eljest var 

det endast de tidigaste morgontimmarna, kl. half 4 till kl. 6, 

som han kunde ägna ät sina studier, men denna tid begagnade 

han också hvarje dag allt under det han tjänstgjorde på apoteket. 

Farmacie-studiosi-examen aflades ı Gefle den 15 mars 1833, 

således efter nära 5 års elevtid. Så lång lärotid fordrade prin- 

cipalen, därför, att han höll eleven med kläder. Han kvar- 

stannade såsom laborant i 5 år på samma apotek. 

Under sommaren 1836 fick han åtnjuta 3'/, månaders ledig- 

het från sin kondition. Under denna ledighet företog han, utan 

sällskap, en botanisk resa till Dalarnes och Härjedalens fjäll- 

trakter samt den närgränsande delen af Norge. På denna resa 

fann han flera för Sverige nya mossor och lafvar. Medel till 

resan förskaffade honom hans gynnare, provinsialläkaren d:r C. 

J. HARTMAN, den kände botanisten, dels från Kongl. Landtbruks- 

akademien och Svenska Trädgärdsföreningen och dels från några 

äldre botanikens vänner. ! 

För att mera ihållande få ägna sig åt botaniska studier, 

lämnade han konditionen ı Gefle den 2 juni 1838. Han vista- 

des till slutet af september 1839 hos sin broder, som då var 

1 Under sin frånvaro fick kan åtnjuta lön af sin principal, apotekaren 

JOHAN LuTH. Hans provisorslön var första året 150 och de 4 följande 225 

kronor. 
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»skolpräst» i Vahlö socken. Under denna tid utgaf han 2 fa- 

sciklar af Musci Svecie exciccati och undersökte trakten i bota- 

niskt afseende. Han begaf sig sedan till Stockholm för att »läsa 

på apotekareexamen». Denna examen aflade han den 27 maj 

1840. 

TH. antogs vid sin ankomst till Stockholm 1839 till lärare 

i botanik och zoologi vid Hillska skolan på Barnängen och var 

sedan allt fortfarande lärare i naturvetenskapliga ämnen under 

de första nitton åren, samtidigt med sitt farmaceutiska arbete. 

Under sommaren 1840 bevistade han naturforskaremötet i 

Köpenhamn med reseunderstöd af statsmedel. Vid återkomsten 

antogs han till protokollsförare och växtbestämmare vid Sv. Träd- 

gärdsföreningen, med fria husrum och 300 kronors årlig lön. 

Han innehade denna befattning i 3 år. 

Under ett år, 1841, tjänstgjorde han såsom laborant å apo- 

teket Kronan i Stockholm, men med så mycken ledighet, att 

han kunde sköta sina andra befattningar. Under 1842 års som- 

mar företog han med understöd af Kongl. Vetenskapsakademien 

en naturhistorisk resa till Härjedalen, Jämtland och angränsande 

delar af Norge. Han hade då till sällskap B. A. SÖDERSTRÖM, 

sedermera apotekare i Karlskrona. Åren 1841 och 1842 med- 

delade han undervisning i naturkunnighet åt eleverna i Kongl. 

Landtmäterikontoret och examinerade i slutexamen. 

Han tillträdde apoteket Korpen vid Stortorget i Stockholm 

den 1 juni 1843 och erhöll privilegium samma år den tro juli. 

Apoteket köpte han i kompani med farm. studiosus E. L. GAR- 

BERG, hvilken 1845 sålde sin hälft till THEDENIUS. 

Vid Apotekare-societetens augustisammankomst 1843 valdes 

han till dess sekreterare och till examinator i apotekare- och 

farmacie-studiosi-examina samt innehade dessa befattningar några 

år. Han lämnade en lång tid om söndagsmorgnarna undervis- 

ning gratis åt eleverna på hufvudstadens apotek. I flera kommit- 

téer för apoteksärenden tjänstgjorde han såsom sekreterare eller 

medlem. Han var lärare uti naturalhistoria i de flesta privata 

skolor i Stockholm, t. ex. i mosaiska församlingens goss-skola, 

Stockholms Lyceum, privat-elementarskolan på norr, Ullgrenska 

skolan — i alla under många år. Han gaf privata lektioner i bo- 

tanik åt de flesta, som mellan åren 1840—1860 läste på apo- 

Entomol. Tidskr. Årg. 15, H. 2 (1894). 3 13 
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tekareexamen. Vid Hillska skolan på Barnängen var han lärare 

från början af oktober 1839 till hösten 1846, då skolan upphörde. 

Under åren 1849 och 1850 skötte han under prof. N. J. AN- 

DERSSONS världsomsegling dennes tjänst vid Nya Elementarskolan. 

Sitt apotek, Korpen, afträdde han den 1 aug. 1858 till apo- 

tekaren J. A. AHLSTRÖM. Under åren 1861—1862 samt vårter- 

minen 1863 skötte han adjunktbefattningen vid Veterinär-Institu- 

tet i Stockholm. Under läsåret 1863—1864 var han lärare 1 

allmän naturkunnighet i Kongl. Högre Lärarinneseminariet i 

Stockholm. I januari 1844 antogs han till extra lärare i na- 

turalhistoria vid Stockholms Gymnasium. 1852 den 28 juni 

utnämndes han efter aflagdt undervisningsprof till ordinarie lärare 

i naturvetenskap därstädes, kallades den 26 november 1858 till 

gymnasieadjunkt och utnämndes den 27 juli 1859, efter aflagdt un- 

dervisnings- och disputationsprof till lektor i naturvetenskap vid 

samma läroverk. Denna tjänst, ehuru förflyttad till Stockholms 

Norra Latinläroverk, innehade han till 1886, då han tog afsked 

med pension. Han var riddare af Kongl. Nordstjärne-orden se- 

dan 1876. Under åren 1860 till 1876 företog han hvarje som- 

mar naturhistoriska forskningsresor till olika delar af Sverige, 

dels för att botanisera och dels för att samla insekter, särskildt 

fjärilar, af hvilka han sammanbragt vackra samlingar och med 

hvilka han under de sista 20 åren ifrigt sysslade, samt riktade 

svenska insektfaunan med flera nya arter. De allra sista åren 

af sin lefnad använde han hufvudsakligen till ordnandet af sitt 

svenska herbarium, sedan han sålt sitt utmärkta europeiska her- 

barium, som numera tillhör Upsala universitet. Ända intill det 

sista höll han på med att ordna sina kära växter, tills döden 

träffade honom, på aftonen den 4 sistlidne mars, stilla och lugnt. 

Han efterlämnar en äldrig maka, CHARLOTTA AURELL, med 

hvilken han lefvat i ett lyckligt äktenskap sedan den 4 april 

1848, och 3 barn, en dotter, AGNES, gift med sin kusin, stads- 

ingeniören och stadsarkitekten i Karlskrona, KNUT HJALMAR THE- 

DENIUS, och sönerna FREDRIK och Axer, den förre fil. kand. 

och anställd som lärare vid läroverket 1 Karlskrona, den senare 

snart med. licentiat. 

Till ofvanskrifna, ur hans själfbiografi i Sveriges apotekare- 

historia hämtade uppgifter om THEDENU enkla lefnadsöden, må 
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det tillåtas att därjämte anföra ur hans dagböcker några drag, 

som äro betecknande för denne flärdlöse, godhjärtade och an- 

spräkslöse man, som aldrig sökte sin egen berömmelse. Han 

förde nämligen 1 manga ar »dagbok», och började den 1 januari 

1835 en »Botanisk dagbok», a hvars första blad han satte som 

motto den vackra psalmversen: 

»Ack! När så mycket skönt i hvarje Ader 

Af Skapelsen och lifvet sig förråder, 

Hur skön da måste siälfva källan vara, 

Den evigt klara!» 

Detta motto är karaktäriserande för THEDENI uppfattning af 

naturen, ja, för hela hans lifsriktning. Han sag skapelsens all- 

makt, godhet och kärlek uppenbarad i naturens härliga verk och 

han var alltigenom en hjärtégod människa med ödmjukt sinne. 

Hans anspråkslöshet träder emot en ur hans dagböcker, t. ex. i 

följande anteckning, som man läser för den 9 maj 1836: »Kl. 

6 på morgonen gick jag till Marielund — — — -— då fann jag 

äfven en, som jag tror obeskrifven Jungermannia — —- — jag 

tänker kalla den J. HARTMANI, om det bekräftar sig, att det är 

en ny mossa, och doct. HARTMAN ger mig sitt bifall. Denna 

mossa växte på dikeskanterna nog ymning och hade bland sig 

några exemplar, som hade Calyces, så att jag hoppas att få be- 

skrifva den fullkomligt. Åter en oförtjänt uppmuntran för 

mig!» 

Hans dagböcker äro ofta synnerligen nöjsamma att läsa och 

anteckningarna äro här och där oskuldsfulla och innerligen naiva. 

Den ı juni 1836 t. ex. skrifver han: »Pä eftermiddagen gick jag 

till Tolfforsbäcken, för att se efter om ej ännu Myosotis stricta 

var i blomma; — ännu sof den i jordens sköte. Förra året 

denna dag tog jag den dock blommande vå detta ställe. Vid 

Prostholmarne blommade hon präktigt, och jag förfärdigade där- 

af 3 buketter — åt hvem? — det tillhör ej en botanisk dagbok 

att fråga sådant!» 

Det är nog frestande att göra flera utdrag ur 'THEDENI älsk- 

liga dagböcker, men utrymmet tillåter det icke. Jag kan dock 

icke underlåta att meddela något om huru han utförde sina första 

botaniska resor. Till första resan i Dalarnes och Härjedalens 
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fjälltrakter samt angränsande delar af Norge var reskassan täm- 

ligen knapp, så att en färd med häst icke var att tänka på; men 

det nedslog icke den ifrige forskarens mod — någon bekvämlighet 

hade han icke varit van vid. Hvad gjorde THEDENIUS då? Jo, 

han köpte sig en liten lätt dragkärra, i hvilken han lastade först 

och främst gråpapper och några tunna brädskifvor till växternas 

pressning, och vidare lade han på kärran en rökt skinka och en 

påse med spisbröd — det var hela provianten — och han bru- 

kade tala om, att hans måltider, hvilka han alltid intog vid nà- 

gon källa eller klar fjällbäck, naturligtvis bestodo enbart af bröd 

och skinka samt källans vatten till dryck; endast undantagsvis 

vankades mjölk. Skinkan var hårdt rökt och således rik på kreo- 

sot genom rökningen, och detta inpregnerade slutligen så starkt 

hans kropp, att hans svett luktade kreosot. Lasten å hans drag- 

kärra ökades allt som oftast med vikten af hans stöflar, hvilka 

han sparade då han vandrade en körväg fram. 

Hans andra resa till fjälltrakterna gjordes med rikligare res- 

kassa, och han behöfde då icke vandra barfotad och själf draga 

lasset. Men eget åkdon hade han dock. Han köpte nämligen 

en simpel kärra med träfjädrar och på densamma lastade han de 

förnödenheter, som han behöfde för bevarandet af de botaniska 

skördarna, och han satte sig själf på kärran samt lät en Skjuts- 

polle utgöra dragkraften. 

Sedan THEDENIUS blifvit anställd som lärare i naturalhistoria 

vid Stockholms Gymnasium, blef det ett helt annat lif i detta 

studium vid nämnda läroverk och han, som höll ungdomen kär, 

vann dess varma kärlek i gengäld. : 

Detta skildras af en bland hans forna lärjungar, som deltog 

i hans begrafning, i ett samspråk med den välkände signaturen 

»Ture» på följande hjärtliga sätt: »Du må tro,» säger han till 

Ture, »att det vardt något ovant för oss gymnasister, som förut 

bara några veckor om året läst en smula botanik. Det hade 

varit för gubben WIKSTRÖM, som nog också var en hedersman, 

men föga lämplig till lärare. För honom gjorde vi bara spek- 

takel. Men så kom KNUT FREDRIK THEDENIUS och ryckte upp 

läroämnet, och dä vardt det annat af naturkunnigheten.» »Han 

var väl sträng, han,» frågade Ture. »Nej, ofantligt snäll,» gen- 

mälte den forne lärjungen. — »Sa-a, då skojade ni naturligtvis 

6 



SANDAHL: KNUT FREDRIK THEDENIUS Tf. 197 

med honom,» tillade Ture. »Ne-hej, du! Vi skojade mindre 

för honom än för någon annan lärare. Han var kunnig och för- 

mådde meddela sina kunskaper, men alls ingen pedant. Därför 

tyckte vi om honom och voro uppmärksamma, och så gick det 

släkte efter släkte på gymnasium och se’n i norra latin, THE- 

DENIUS höll i uti det längsta, och med gamla lärjungar sällska- 

pade han gärna. Jag besökte honom ofta i hans lilla hus vid 

Kvarngatan (numera Artillerigatan), i hvars tillhörande lilla vackra 

trädgård han själf flitigt sysslade ‚och inflyttade många hundratal 

buskar och sällsynta växter, hvilka trifdes så väl under hans kär- 

leksfulla vård. Den täcka tillflyktsorten med sitt lusthus, sina 

sköna fruktträd och rika blomstersängar var en af de sista på 

Ladugårdslandet. Nu står där i stället en stor hyreskasern med 

nutidsanspråk, och det har känts rent af hjärtslitande för hvarje 

blomstervän, att den ljufliga lustgården är borta för alltid. Han 

tillade sedan, den gamle lärjungen, då han följde den med fagra 

blommor täckta gamle botanistens kista. »Det är icke någon 

lämplig dag i dag för den, som var blommornas vän, ty det 

snöar och stormar ju alldeles hiskligt, icke en sådan härlig vår- 

dag, som det alltid var, då vi pojkar gingo ut och botaniserade 

med THEDENIUS, men det var kanske därför, att vi då hade sol 

i hjärtat.» 

Den som tecknat denna runa har haft den lyckan att flera 

gånger få åtfölja THEDENIUS på hans botaniska utflykter med de 

talrika lärjungarna, och minnena af hans vänliga, ofta stilla hu- 

moristiska och alltid lärorika umgänge skola oförgängligen stå 

klara 1 min erinring. 

THEDENIUS var mest känd af allmänheten såsom »den gamle 

botanisten», och det är nog en sanning, att hans lifsgärning före- 

trädesvis rörde sig inom växtvärldens område, men han var till- 

lika en god entomolog redan från yngre år. Såsom bevis härför 

kan nämnas, att på första sidan af den första dagboken, eller 

anteckningen för den 1 januari 1835, anföres följande iakttagelse: 

Med anledning af ett starkt töväder nyårsaftonen och regn under 

natten, så hade den ringa snö, som förut fallit, »bortsmält och 

marken var nästan alldeles bar, och Tu. gick ut till skogen 

»för att se huru mossorna befunno sig efter den oväntade vår- 

väderleken». Under vägen fann han i ett dike, där vatten sam- 
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lat sig öfver isen i dikets botten, > Dyfiscus fuliginosus» FABR. 

mycket liflig, och flera spindlar sprungo 1 gräset. För den 15 

mars s. à. finnes antecknadt fyndet af Lina collaris och en 

liten Carabus. Dessa anteckningar visa tydligen, att THE- 

DENIUS redan då var väl hemmastadd i entomologien, ty utan 

en sådan redan mera omfattande kunskap hade han säker- 

ligen icke kunnat igenkänna och bestämma de nämnda in- 

sektarterna. Allt sedan förökade han sitt entomologiska ve- 

tande och gjorde stora samlingar, företrädesvis af fjärilar och 

skalbaggar. Under senare åren sysselsatte han sig mycket med 

utkläckning af fjärilar. Hans varma intresse för entomologien 

förmådde honom att den 14 dec. 1879 deltaga i stiftandet af 

den »Entomologiska Föreningen i Stockholm», i hvars styrelse 

han ingick och utgjorde ett kraftigt stöd för denna förening un- 

der dess första osäkra steg på framåtskridandets bana, som icke 

var utan sina brydsamma vanskligheter, hvilka genom THEDENII 

lugna och goda rad öfvervunnos. Da han för sin höga ålders 

skull vid Föreningens årssammanträde den 14 dec. 1892 undan- 

bad sig återval såsom styrelseledamot, kallades han enhälligt af 

Entomologiska Föreningen till dess hedersledamot, hvilken kal- 

lelse han, såsom det syntes, med glädje emottog. TH. var för 

öfrigt ledamot af flera botaniska och zoologiska sällskap, bland 

hvilka särskildt må nämnas »Sällskapet pro fauna et flora Fen- 

nica» i Helsingfors. Hans namn är förevigadt genom ett växt- 

släkte, några växtarter och två insektarter, Platylabus Thede- 

ni? HOLMGR. och Asynarchus Thedenii WALLENGR., hvilka äro 

uppkallade efter honom. 

Utgifna arbeten. 

A. Entomologiska. 

1. Liste des papillons diurnes et crepusculaires, dans J. H. KRAMER, Ville de 

Stockholm! Description physique ett naturelle. Sthlm. 1872. 8°. 

Insectes p. 35—37. 

2. Bidrag till (kännedom om) Skandinaviens fjärilsfauna, — Ent, Tidskrift. 

1, 1880, sid, 99—101, 196—198; 2, 1881, sid. 104—108. 

3. Om Cidaria Olivata, W. V. — Ent. Tidskrift, 3, 1882, sid 81—82. 
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4. En för Sverige ny mätarefjäril. — Ent. Tidskrift 4, 1883, sid. 89—90. 

5. ZLencania Straminea, TREITSCHKE. En för Skandinavien ny Noctuid, — 

Ent. Tidskrift, 5, 1884, sid. 100. 

B. Botaniska. 

Bidrag till kännedom om Najas marina L. 1838. (Öfversatt på tyska språket.) 

Musci svecie exciccati, Fasc. V, VI. 1838. 

Anmärkningar om Härjedalens vegetation, 1839. 

-Handbibliotek i Trädgärdsskötseln. I Bandet. 1842. 

Observationes de enervis Scandinaviw speciebus generis Andree? 1849. 

Stockholmstraktens Phanerogamer och Ormbunkar. 1850. 

Bihang till K. F. Thedenii förteckning öfver Stockholmstraktens Phanerogame 

och Ormbunkar. 1851. 

Bidrag till kännedom om Stockholmstraktens lafvegetation. 1852. 

Nya botaniska Notiser. 5 ärgängar. 1852— 1856. 

Svensk skolbotanik. 1854. 

LINNÉS och FRIES’ systemer, 1854. 

Thedenia, ett nytt växtsläkte, beskrifvet af professor W. P. SCHIMPER. Öfver- 

sättning. 1853. 

Tillägg till Förteckningen öfver Stockholmstraktens Phanerogamer och Orm- 

bunkar. 1857. 

Botaniska exkursioner i Stockholmstrakten, 1859. 

Bihang till botaniska exkursioner i Stockholmstrakten. 1859. 

Bihang till Skol-herbariet. 1868, 

Flora öfver Uplands och Södermanlands Phanerogamer och Bräkenartade väx- 

ter. 1871. 

Dessutom nägra smärre uppsatser och recensioner i tidningarna, 

O. Th. Sandahl. 

GÄFVOR TILL ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS 

BIBLIOTEK 1890— 1892." 

(Forts. fr. s. 190.) 

REUTER, E., Bidrag till kännedomen om Macrolepidopterfaunan i Ålands och 

Åbo skärgårdar. Helsingfors 1890. 111 pg. 

, Ueber den Farbenunterschied der Machaon-Puppen. Berlin 1891. 

2 pg. 

1 Da ingen särskild gifvare är nämnd är arbetet skänkt af författaren. 
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, Nykomlingar för Alands och Åbo skärgårdars macrolepidopterfauna. 

Helsingfors 1890. 19 pg. 

, Bombyx lanestris L. (var.) aavasakse TEICH och dess utvecklings- 

historia. Helsingfors 1890. 7 pg. 

REUTER, O. M., Collembola in caldariis viventia. Helsingfors 1890. 12 p. 

<I tab. 

, Zur Kenntniss der geographischen Verbreitung der Graseule in Finn- 

land. Helsingfors 1892. 10 pg. I karta. 

, Ängsmasken, dess härjningar i Finland och medlen till dess be- 

kämpande. Åbo 1892. 62 pg, I karta. 

, Ängsmasken och medlen att bekämpa dess härjningar. Helsingfors 

1892. 34 pg. 1 fig. 

ROGENHOFER, A. T., Afrikanische Schmetterlinge. 2. Wien 1891. 12 pg. 

I tab. col. 

— — , Neue Varietäten von Spinner-Arten aus Syrien. Wien 1891. 2 pg. 

SABRANSKY, H., Ein Beitrag zur Kenntniss der Rhynchoten-Fauna von Pressburg. 

Pressburg 1889. 9 pg. 

SAUNDERS, EDW., On the tongues of the British Hymenoptera Anthophila. 

London 1890. 23 pg. 8 taf. 

SCHÖYEN, W. M., Supplement til H. Siebke’s Enumeratio Insectorum Norvegi- 

corum. Fasc. 4. Diptera. Christiania 1889. 15 pg. 

, Skadelig Optræden på Bygagrene af den mörke Ädselbille (Silpha 

opaca 18% 4:0. 4 pg. 

_____, Fjeldbirkemaaleren. Kristiania 1891. 13 pg. 

, Indberetning fra Landtbrugsentomologen om de i Aaret 1891 mod- 

tagne Forespörgsler og anstillede Undersögelser angaaende Skadeinsekter 

og Plantesygdomme, Kristiania 1892. 30 pg. 

SCUDDER, S. H., The tertiary Insects of North America. Washington 1890, 

4:0. 734 pg. 28 tab. 

, Index to the known fossil Insects of the world, including Myriapods 

and Arachnids, Washington 1891. 8:0. 744 pg. 

___, A classed and annotated Bibliography of Fossil Insects. Washington 

1890. 101 pg. 

_, The tertiary Rhynchcphora of North America, Boston 1892, 17 pg. 

, The orthopteran Genus Hippiscus. Cambridge 1892. 99 pg. 

, The tropical faunal Element of our southern Nymphalinæ systemati- 

cally treated. Philadelphia 1892. 16 pg. 

THORELL, T., Aracnidi Artrogastri Birmani, Genova 1889. 213 pg. 1 tab. 

— — Studi sui ragni Malesi e Papuani. 4: I. Genova 1889—90. 419 pg. 

______, Diagnoses aranearum aliquot novarum in Indo-malesia inventarum, 

Genova 1890. 41 pg. 

, Aracnidi di Pinang, Genova 1890. 119 pg. 

______, Arachnidi di Nias et di Sumatra, Genova 1890. 106 pg. 

(Forts.) 
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DEN PRAKTISKA ENTOMOLOGIENS STÄLLNING 

I-RYSSEAND: 

Bland andra förberedande ätgärder för ästadkommande af 

en entomologisk försöksstation i Sverige, som af Entomologiska 

Föreningens styrelse vidtagits, har den ej minst viktiga bestätt 

uti att taga reda på hvad i främmande land ätgjorts, för att på 

ett tillfredsställande sätt lösa denna fråga. Det gifves i Europa 

ännu högst få dylika anstalter, under det i Amerika finnas ento- 

mologiska och växtpatologiska stationer i de flesta af de Förenta 

Staterna, hvilka i denna riktning gått långt före alla andra 

länder sedan år 1887. Hvarje stat erhåller årligen 15,000 dol- 

lars (56,250 kr.) till hvar och en försöksstation, och det finnes 

stater med mera än en sådan anstalt. Inredningen af de använda 

s. k. insekthusen är särdeles ändamålsenlig, och intet är sparadt 

för att möjliggöra noggranna och fullständiga iakttagelser. Be- 

rättelser afgifvas årligen till landtbruksdepartementet, och allt är 

systematiskt ordnadt. 

I Europa finna vi en i Firenze under början af 1870-talet 

upprättad entomologisk försöksstation, som underhålles med 10,000 

lire (7,200 kr.) om året, och som f. n. står under ledning af 

den berömde professor TAGLIONI. I Ungarn finnes vid Budapest 

en anstalt under professor GEsa HORWARTH, i främsta rummet 

afsedd att söka utforska medel mot härjningarna af vinlusen 

(Phylloxera vastatrix); och ett par liknande anstalter finnas i 

Frankrike. Det påstods, att man i Ryssland gjort ännu mera. 

Där finnas, sade man, två statsentomologer vid kejserliga landt- 

bruksakademien, hvilka stå i förbindelse med 4,000 korrespon- 

denter, utbredda i alla delar af det ryska väldet. I Odessa och 

Tiflis skulle finnas två ständiga entomologiska kommissioner samt 

en filial i Yalta på Krim. 

För att erhålla närmare reda på organisation, inredning, ar- 

Entomol. Tidskr. Årg. 15, H. 3 (1894). I 14 
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betsmetoder etc. vid en dylik försöksstation har Föreningens sty- 

relse satt sig 1 förbindelse med personer i de olika länderna. 

De första underrättelser, som i följd häraf ingått, hafva kommit 

från Ryssland, och det är för de anordningar mot skadliga in- 

sekter man där vidtagit jag nu går att redogöra, äfven om jag 

måste beklaga, att man därifrån föga fått veta i just det ämne, 

som mest intresserade, eller angående organisationen af en ento- 

mologisk försöksstation; ty någon sådan finnes, som vi fa se, 

därstädes ännu ej upprättad. 

I medlet af januari innevarande år afgick skrifvelse från en 

af styrelsens medlemmar till svenska ministern i S:t Petersburg, 

L. REUTERSKIÖLD, med vördsam anhållan att genom hans väl- 

villiga medverkan erhålla de från Ryssland önskade upplysnin- 

garna. I följd af denna, ehuru helt privata skrifvelse, satte en- 

voyen REUTERSKIÖLD sig beredvilligt i förbindelse med chefen 

för domänministeriet, hvilken genast förklarade sig villig att till- 

mötesgå hans begäran om upplysningar. Redan den 7 februari 

ankom trän domänministern en skrifvelse, hvari han omnämnde 

att en rapport öfver den praktiska entomologiens ställning i Ryss- 

land inom de närmaste dagarna skulle komma från domän- 

ministeriets åkerbruksdepartement. Men på samma gång säger 

han, att det i Ryssland ännu fattas en regulier institution, orga- 

niserad och funktionerande såsom entomologisk station. Han 

påstår dock såsom bestämdt, att domänministeriet inom kort skall 

helt och hållet reformeras, och att de speciella brancherna då 

bättre komma att tillgodoses, isynnerhet den tillämpade entomo- 

logien. Domänministeriet och Odessa-kommissionens redan ut- 

komna skrifter skulle öfversändas på samma gång som den ofvan 

omtalade rapporten. 

Tre dagar senare, eller den 10 februari, ankom från domän- 

ministeriets åkerbruksdepartement såväl den utlofvade rapporten 

— lyckligtvis affattad på tyska — som en hel mängd böcker, 

hvilka tyvärr alla voro på ryska, men dock hafva för Föreningen 

ett stort värde genom de utmärkta illustrationer, hvarmed de äro 

rikligen försedda, och under hvilka skadeinsekternas namn på 

latin vanligen stå återgifna med latinska bokstäfver. 

Den 15 februari kommo alla dessa handlingar genom en- 

voyén REUTERSKIÖLDS försorg Föreningen tillhanda. 
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Af den medföljande rapporten framgår, att både regeringen 

och Semstwos eller guvernements- och distrikts-representationerna, 

som väl närmast motsvara våra landsting, länge haft uppmärk- 

samheten fästad på utrotandet af för landtbruket, trädgårds- 

näringen och skogshushållningen skadliga insekter, samt lämnat 

medel till deras bekämpande. Som likväl ej ı Ryssland finnes 

något central-organ, som kunde taga hand om den allmänna led- 

ningen och enhetliga organisationen af de åtgärder, som på ofta 

från hvarandra långt aflägsna ställen måste vidtagas, så voro 

dessa åtgärder, liksom kostnaderna därför, af vidt skild natur. 

Hvad nu särskildt angår domänministeriet, som i Ryssland har 

hand om åkerbruket, så sökte det redan för längre tid tillbaka 

att uppmuntra vetenskapsmän och sakkunniga att i ämnet utgifva 

populära skrifter angående skadedjuren. Såsom exempel härpå 

öfversändes tre digra volymer af TH. KÖPPEN, rikligt försedda 

med utmärkta och upplysande illustrationer. När klagomål från 

någon trakt inkommo till domänministeriet, afsändes till ort och 

ställe dels dess s. k. ständiga entomologer, dels sakkunniga med 

tillfällig anställning, för att närmare studera djurens lefnadsvillkor 

och möjliga medel till deras utrotande samt för att uppskatta 

den skada de förorsakat. De häröfver inkomna berättelserna lät 

ministeriet trycka och sedermera utdela bland allmänheten i den 

härjade trakten. På detta sätt har ett rätt stort antal skade- 

insekter blifvit närmare studeradt och, enligt uppgift, rätt goda 

resultat vunnits vid bekämpandet af en del af dem. 

Redan år 1879 utsändes sålunda tvenne entomologer till 

några af Sydrysslands guvernement för att studera Anzsoplia 

austriaca’s biologi och skadliga uppträdande. Man lyckades äf- 

ven utfinna en rationell metod för bekämpandet af denna dittills 

så godt som okända, men nu på en gång massvis uppträdande 

och för kulturväxterna oerhördt skadliga insekt. Ungefär samti- 

digt började man studera Cephus pygmeus och Cecidomyia de- 

structor, öfver hvilka en hel rad speciella arbeten och mindre 

uppsatser under årens lopp blifvit tryckta. Följande år började 

studiet af Chlorops teniopus och Plusia gamma, hvarjämte un- 

gefär samtidigt ett omfattande arbete utkom öfver de i Woronska, 

Kharkowska, Kiewska och Kurska guvernementen samt i Podolien 

uppträdande skadeinsekterna. I detta arbete ägnades ett omfat- 
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tande studium isynnerhet åt C/eonus punctiventris, hvars utveck- 

lingshistoria man nu först på denna väg lärde känna. Samma 

år upptäcktes tre nya skadeinsekter hörande till Chalcidide, af 

hvilka två voro för vetenskapen nya och erhöllo namnen /so- 

soma noxiale och hordet. 

Under de följande åren uppträdde i ett par af de sydliga 

guvernementen Hydroecia nictitans och Chetocnema hortensis 

med svåra härjningar, hvarjämte från Bessarabien ingingo klago- 

mål öfver att tobaksplanteringarna där svårt skadats af insekter, 

hvaribland 7%rips solanacearum isynnerhet utmärkte sig. De 

kubanska och donska kosackernas område hemsöktes samtidigt 

af svåra gräshoppshärjningar. Förutom dessa skadedjur studera- 

des Gomphocerus sibiricus, Stenobothrus elegans och morio, Pso- 

phus stridulus, Bryodema tuberculata, Stethophyma flavicosta 

och fuscum samt Pezotettix pedestris, hvilka uppträdde härjande 

1 en mängd guvernement. 

År 1891 utgaf åkerbruksdepartementet ett arbete, hvilket 

afhandlar de i allmänhet för ryska åkerbruket skadliga insekterna. 

Undersökningar rörande de för trädgårdsskötseln skadliga 

insekterna företogos hufvudsakligen i sydöstra Ryssland, Kauka- 

sien och Turkestan, hvarjämte noggranna studier ägnades de 

skadeinsekter, som dessa sista år härjat fruktträdgårdarna på 

Krim. Resultaten af alla dessa undersökningar sammanfattades 

i ett större arbete i tre delar. Dessutom utgåfvos noggranna 

biologiska skildringar öfver Rhynchites pauxillus, equatus, aura- 

Zus, giganteus och Bachus samt öfver Anthonomus incurvus, 

Oxytherea stictica, Tropinota hirta, Psylla mali samt släktet 

Scolytus. 

Såsom fiender till skogsodlingen studerades åtskilliga Bo- 

strychider och andra skalbaggar äfvensom en mängd fjärilar, hvar- 

ibland Psilura monacha naturligtvis intager det främsta rummet, 

men dessutom ägnas uppmärksamheten åt Ocneria dispar, Bom- 

byx pini, Bupalus piniarius och Zeuzera pyrina. 

»De anförda exemplen», säger rapporten, »äro ägnade att 

karaktärisera verksamheten hos de entomologer, hvilka ministe- 

riet efter behof afsände till olika delar af riket». Likväl inskrän- 

ker sig den aktiva del ministeriet har ı skadeinsekternas bekäm- 

pande ingalunda endast härtill, utan yttrade den sig äfven på mäng- 
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faldigt annat sätt. Man anordnade föredrag i de hemsökta trak- 

terna och afsände dit »temporära kommissioner», som föreslogo 

åtgärder till härjningarnas hämmande, hvilka i flera fall äfven 

utfördes genom ministeriets direkta åtgöranden. Dessutom orga- 

niserades af ministeriet »speciella permanenta institutioner», hvilka 

det åligger att på ort och ställe företaga allsidiga undersöknin- 

gar och utarbeta ändamålsenliga planer till skadedjurens utro- 

tande, samt dessutom att öfvervaka dessa planers noggranna ut- 

förande. För tillfället finnes i Ryssland tre dylika institutioner, 

hvilkas uteslutande mål det är att bekämpa vinplantans fiende, 

den s. k. vinlusen (Phylloxera vastatrix). Af dessa befinner 

sig en i Kaukasus (kaukasiska vinluskommissionen), en på Krim 

(krimska kommissionen) och den tredje i Odessa (Odessa-kom- 

missionen). Dessa kommissioner underhållas helt och hållet på 

ministeriets bekostnad. 

Då antalet till ministeriet insända entomologiska frågor med 

hvarje år ökades mer och mer, och slutligen omöjligt kunde 

hinna besvaras af de vid ministeriet fast anställda entomologerna, 

så måste man förlidet år anlita en hel mängd (eine Reihe) utom 

stående entomologer, hvilka man gaf titeln »ministeriets korre- 

spondenter i entomologiska frågor», och hvilka äro bosatta i ri- 

kets olika delar. Till dessa korrespondenter vänder sig nu såväl 

ministeriet själft som befolkningen i omgifvande trakt angående 

upplysningar beträffande skadedjur, dessas bestämmande o. s. v, 

Äfven de enskilda 'guvernementen hafva ej skytt att offra 

betydliga summor för att planmässigt ingripa mot skadeinsekter- 

nas ofta förfärliga härjningar. Sålunda underhölls den år 1878 

stiftade »Entomologiska kommissionen i Odessa» till en början 

endast af Chersonesiska, Tauriska och Bessarabiska guvernemen- 

ten. Sedan denna mer privata kommission, som ej får samman- 

blandas med den äfven i Odessa förlagda »speciella permanenta 

kommissionen», år 1887 fast anställt en s. k. ständig entomolog, 

bidrogo äfven ett par andra närgränsande guvernement till kost- 

naden. De värsta fiender denna kommission haft att kämpa mot 

äro dels sträckgräshoppan (Pachytylus migratorius), dels Aphis 

cerealis, Cecidomyia destructor och larver till Eurycreon sti- 

cticalis, af hvilka den senare anställt svåra härjningar på såväl 

majs- och tobaksplanteringarna som på vårsäden i allmänhet. 

5 
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Sammanfatta vi det ofvanstående, finna vi att i Ryssland 

mycket gjorts och göres såväl af staten som af den enskilda för 

att förminska de oerhörda förluster, som skadeinsekterna årligen 

tillskynda landet. Någon fast organiserad entomologisk försöks- 

station har visserligen ännu ej kommit till stånd, men af uttryc- 

ken i domänministerns skrifvelse framgår liksom ett beklagande 

häröfver och, såsom vi ofvan visat, en förhoppning om att vid 

ministeriets snart skeende omorganisation få denna för landet så 

viktiga fråga fullt ordnad. 

Hvad för oss svenskar hade varit af mesta intresse att få 

veta, nämligen just huru en dylik station är organiserad, hafva 

vi sålunda ej från detta håll fått kunskap om, men jag hoppas 

i nästa häfte af tidskriften kunna härom lämna detaljerade upp- 

lysningar från det land, som bäst insett, att ett kraftigt ingri- 

pande redan från början kan rädda betydliga summor åt odlaren 

— jag menar naturligtvis Amerika. i 

Claes Grill. 

Färgförändring hos bladlöss. I bref från Carlsborg be- 

rättar major L. MUNTHE följande intressanta rön, som han där 

gjort. Under förliden vinter »vattnade» han en Chrysanthemum 

upprepade gånger med tuschblandadt vatten för att söka erhålla 

mörkare färg på blommorna, hvilket äfven lyckades. Men väx- 

ten var besatt med vanliga gröna bladlöss, som äfven genom 

tuschens inflytande på växtsaften så småningom ändrade färg och 

slutligen blefvo glänsande svarta. 

Claes Grill. 

— mann 
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ISARIA DENSA (LINK) FRIES. 

PARASITSVAMP HOS VANLIGA ÂLLONBORREN 

(Melolontha vulgaris L.). 

I »Bulletin scientifique de la France et de la Belgique», har 

utgifvaren, prof. ALFRED GIARD, under ofvanstäende titel förlidet 

år meddelat en synnerligen förtjänstfull uppsats, som äfven kan 

hafva intresse för svenska läsare, hvarför vi vilja här nedan nå- 

got närmare redogöra för densamma. 

Författaren börjar med en längre »inledning», hvari han be- 

skrifver den hittills förda striden mot ållonborren. De klassiska 

arbetena af RATZEBURG, MULSANT, J. REISET, MAURICE GIRARD, 

TASCHENBERG m. fl. gifva oss en värdefull inblick i denna insekts 

lefnadsförhållanden. Larven utkläckes ur ägget i juli. Under de 

första månaderna af sin tillvaro lefva larverna »i familj» på föga 

djup under jordytan och lifnära sig hufvudsakligen af växtläm- 

ningar. Vid vinterns annalkande gräfva de sig djupare ner i 

jorden för att skydda sig mot kälen. På våren det andra året 

tvingar dem behofvet af en rikligare föda att sprida sig, och de 

börja angripa växternas rötter, som de ofta helt och hållet af- 

bita. Efter en ny vinter, tillbringad liksom den föregående på 

ett visst djup, börja de åter sin ödeläggande verksamhet, i det 

de nu ej endast angripa rötter till gräs och andra örter, utan 

äfven träds och buskväxters. Framemot slutet af juni månad det 

tredje lefnadsåret hafva larverna uppnått maximum af sin till- 

växt: de öfvergå sedan snart till puppstadiet och till fullbildad 

insekt (ago) mot slutet af sommaren 

sällan senare eller under den följande våren. Den nu färdiga 

ofta i september, mera 

ållonborren kvarblifver i jorden ända till maj månad det fjärde 

året, då den framkryper och under denna nya form riktar sin 

förstörande verksamhet på växternas bladverk. 

I 
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Ållonborrens utveckligscykel varar sålunda nära fyra år, men 

den kan vara underkastad variationer, liksom äfven längden af 

insektens olika utvecklingsstadier kan växla, beroende dels på 

latituden och dels på olika metereologiska förhållanden på ett 

och samma ställe. 

Hvad angår storleken af de förluster, som årligen tillskyndas 

landtbruket af ållonborren och dess larv, är det svårt att häråt 

gifva ett exakt uttryck. Mellan uppskattningen af PAYEN (en 

milliard francs för vissa år) och af GRANDEAU (300 millioner) 

kan man taga ett medeltal och med prof. A. LABOULBENE säga, 

att förlusten årligen helt säkert är flera hundra millioner francs.! 

Det kolossala i denna summa kan icke väcka förvåning om man 

betänker den produktivitet, som af många författare konstaterats 

hos Melolontha vulgaris. 

Vi vilja här erinra om några af dessa exempel, otaliga gån- 

ger upprepade, med uppgifvande af de källor hvarur vi hämtat 

våra upplysningar. ? E 

År 1594 nedslog en svärm ållonborrar på träden, som kanta 

floden Severns stränder i England, och däraf föll en så stor 

mängd ner i vattnet, att industriinrättningar längs floden, som 

drefvos med vattenkraft, afstannade. 3 

År 1688 bildade en svärm ållonborrar i grefskapet Galway 

i Irland ett moln så tätt, att himlen däraf bortskymdes på en 

sträcka af en lieue (= 4 !/2 kilometer), och invånarna hade svårt 
att bereda sig väg öfver den trakt, där de slogo ned. TH. MoLı- 

NEUX, hvilken i sina »Transactions philosophiques» (1697) be- 

rättar om de härjningar, som i Irland och England förorsakades 

af dessa arméer af ållonborrar, tillägger, att den fattigare befolk- 

1 Vi uppmana dem af våra läsare, som önska erhålla mera noggranna 

detaljer i denna fråga, att läsa LABOULBENE'S intressanta och lärorika »Note 

sur les ravages causés par le hanneton vulgaire», framställd inför Société natio- 

nale d’agriculture de France den 6 April 1892. Ett litet arbete på svenska 

är äfven tillgängligt i bokhandeln, nämligen »Ollonborrarne, deras lefnadssätt 

och utrotande» af SVEN LAMPA, 

2 Utmärkta historiska uppgifter rörande denna sak äro lämnade i ett 

värdefullt arbete af SNELLEN VAN VOLLENHOVEN: »De insekten», Amsterdam 

1876, p. 291. 

3 TH. MOUFFET: »Insectorum sive minimorum animalium theatrum etc.», 

London 1634. 
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ningen i Irland åt af insekterna vid den hungersnöd, som föror- 

sakats just af dessa. Denna omständighet synes honom förklara 

en artikel. i Mose lag (Lev. II, 22), som tillät israeliterna att 

äta olika slag af skalbaggar och gräshoppor. 

År 1804 nedvräkte en stormvind en så stor mängd ållon- 

borrar i Zirich-sjön, att af deras sammanhopade kadaver bildades 

ordentliga bankar, hvilka spredo en vämjelig lukt ifrån sig. 

År 1808 voro ållonborrarna så talrika i Gueldern (Holland), 

att under juni månad träden voro lika bara på löf som i decem- 

ber. Regeringen anslog en större summa till belöning för insek- 

ternas utrotande, och omkring 100 millioner dödades, hvaraf 50 

millioner ensamt i kommunen Steenderen; följande år dödades 

250 millioner, och massakern skulle hafva blifvit ännu större, 

om det ej tagit slut på den af regeringen till belöningar anvisade 

summan. 

År 1832 den 18 maj kl. 9 på aftonen ansattes diligensen 

från Gournay till Gisors, då den körde ut ur byn Talmontiers, 

(Oise) af en legion ållonborrar med sådan häftighet, att de för- 

skräckta hästarna tvingade kusken att vända om till byn för att 

invänta slutet på denna lefvande hagelskur. 

År 1841 berättar MULSANT att ett moln af dessa insekter, 

efter att hafva förtärt det späda löfverket på träden längs Saöne- 

flodens venstra strand, drifna af hunger begåfvo sig öfver floden 

och slogo ner i Måcon. Gatorna blefvo fullkomligt öfversväm- 

made af insekterna, och under flera timmar kunde man, isynner- 

het vid passerandet af bron, endast genom att häftigt slå om- 

kring sig undvika att blifva fullständigt betäckt af dem. 

Upprepade gånger har man vid Engelska Kanalens stränder 

observerat milliarder kadaver af ållonborrar, som vid flodtiden 

bildade ett tjockt lager längs hafsstranden.* Prof. GIARD berät- 

tar att han själf, till och med upprepade gånger, mellan Wime- 

reux och Ambleteuse sett dessa flytande kadaver på hafsytan 

bilda långa band med en bredd af en meter och ännu mer samt 

en längd af flera kilometer. 

Alla dessa fakta äro så mycket mera anmärkningsvärda som 

ållonborren är en ganska lokal insekt, hvilken ej gärna byter om 

4 Se iakttagelser af PooRTMAN och LEPRIEUR i Bulletin de la Soc. 

entomol. de France, 25 juni 1862, p. XXVIII. 
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vistelseort. Dessa enorma massor måste således hafva utvecklat 

sig i själfva de trakter, där de blifvit observerade, och kunna 

icke jämföras med de härnadståg, som företagas af sträckgräs- 

hoppor och andra flyttande insekter, hvilka uppsamla individer, 

ofta födda på långt afstånd från hvarandra. 

Hvilka vapen hafva vi nu för att kämpa mot en dylik 

landspläga? 

Med kännedom om själfva lefnadssättet hos ällonborren sä- 

väl ı larvstadiet som dä den är fullbildad insekt, kan man föga 

räkna på rent naturliga verkningsmedel, såsom köld, ihållande 

regn, o. d. för att begränsa inkräktarnas antal. En del kött- 

ätande djur tillgripa ållonborren som föda, vare sig som larv 

eller z#ag0. Man har upprepade gånger såsom ällonborrens fien- 

der anfört de stora caraberna bland insekterna; några reptilier 

och amfibier; mullvaden, näbbmusen, vesslan, räfven, gräfsvinet, 

vildsvinet etc. bland däggdjuren; kråkan, korpen, kajan, råkan, 

törnskatan, staren m. fl. bland fåglarna. Jag tror, med OLIVIER, 

att man särskildt bör omnämna nattskärran (Caprimulgus euro- 

peus), hvilken är tämligen allmän i södra och mellersta Sverige 

och Norge. Hon ankommer hit i maj månad, ungefär samtidigt 

med första framkomsten af ållonborrarna, hvilka hon förtär i 

betydande mängd. En dylik fågel, som dödades i närheten af 

Vincennes utanför Paris, hade ej mindre än 14 hela ållonborrar 

i sin mage. 

Ållonborren är en af de insekter, som oaktadt mängden af 

individer och olikheten af de omgifningar där dessa lefva, endast 

har ett relativt ringa antal parasiter. Det är emellertid öfver- 

drifvet att påstå, det man ej känner till någon enda, hvilket man 

rätt ofta får höra. AUDOUIN, DES CARS, GRUBE m. fl. hafva se- 

dan långt tillbaka hos ållonborrelarven iakttagit tillvaron af tråd- 

maskar (Vematodes) af släktet Mermis. Det är äfven i ållonbor- 

rens och andra skalbaggars larver som hakmasken, Zchinorhyn- 

chus gigas Goezr, lefver som parasit under sitt första larvsta- 

dium; såsom fullt utbildade lefva maskarna af denna ordning där- 

emot endast i tarmkanalen hos ryggradsdjur, och £. gigas före- 

kommer rätt allmänt i svinets tunntarm. »Alla dessa intestinal- 

maskar äro dock», säger LABOULBENE, »vandringsparasiter, som 

endast begagna larverna som tillfälliga värdar, hvilka de icke 
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döda». Detta är nog sant, men de insekter, som blifvit hem- 

sökta af Nematoder såsom parasiter, blifva oftast sterila och, om 

de äfven nå fram till full utveckling (hvilket likväl ej alltid hän- 

der), äro de gifvetvis oförmögna att reproducera sitt släkte. Det 

synes sålunda vara fördelaktigt att sprida dessa intestinalmaskar, 

hvilket ingalunda är praktiskt omöjligt. En annan sak är, om 

den nytta de kunna göra för vårt ändamål uppväger den möjliga 

- skada, de kunna åstadkomma på annat hall. 

Troligt är äfven, att man ej med tillbörlig omsorg och nog- 

grannhet har sökt efter de parasiter till ållonborren, som möjligen 

torde finnas bland tvåvingar (Diptera) och steklar (Hymeno- 

ftera). Man finner ofta på de ställen, där ällonborrelarver före- 

komma i större mängd, en fluga — Microphthalma europea 

EGGER — af gruppen Dexrine. De första utvecklingsstadierna 

hos denna fluga äro ännu okända, men en närbesläktad art 

— Micropthalma nigra Macao. — lefver enligt uppgift af WILLI- 

STON i Förenta Staterna såsom parasit hos larver till arter af 

släktet Lachnosterna, nära besläktade med vår ållonborre, hvars 

representanter de äro i Nordamerika. Dessutom hafva amerikanska 

naturforskare (S. A. ForBEs och RırEy bland andra) konstaterat 

närvaron af steklar (Ophionider och Tiphia inornata) såsom 

parasiter hos Lachnosterna. 

Möjligen skulle skäl kunna förefinnas att, äfven om närva- 

ron af dessa parasiter vore fullt konstaterad i Europa, dock hos 

oss införa motsvarande amerikanska former. Redan sedan länge 

hafva de båda kontinenterna nöjt sig med att utbyta skadedjur, 

sådana som Phylloxeran etc. Det kunde därföre möjligen vara 

nyttigt att försöka acklimatisera de parasiter, som kunna, om icke helt 

och hållet utrota dem, dock minska deras antal och utbredning. 

Vår ållonborre har dock att uppvisa parasiter, som höra till 

växtriket. Men innan vi öfvergå till dessa kryptogamer, hvari- 

bland isynnerhet en art, /sarza densa Fries, bör fästa vår upp- 

märksamhet, vilja vi för fullständighetens skull yttra några ord 

om de förstöringsmedel på mekanisk och kemisk väg, som blif- 

vit försökta mot ållonborren och dess larv. 

Ållonborreplockningen, det vill säga det direkta insamlandet 

af insekterna, såvidt möjligt före äggläggningen, har gifvit ut- 

märkta resultat öfverallt, där landtbrukaren på ett systematiskt 
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sätt gått till väga. Anvisningar i detta afseende lämnas 1 flera 

länder af statsentomologerna, och de massor af individer, som 

i södra delen af vårt land blifvit »plockade», tack vare de pen- 

ningesummor, som riksdag och kommuner gemensamt offrat, hafva 

varit betydliga om ock långt ifrån tillräckliga. Det är klart, att 

om 20 närboende landtbrukare vidtaga en fullständig och syste- 

matisk plockning, men en enda midt ibland dem på en aldrig 

så liten jordlapp ej vill underkasta sig besväret, så förringar han 

i betydlig mån värdet af alla de öfrigas arbete. Slutet blir nog 

äfven, att där man på frivillighetens väg ej når målet, måste man 

tillgripa tvånget, d. v. s. på laglig väg tvinga alla att deltaga 

i landsplågans utrotande: 

Ållonborreplockningen synes hafva varit praktiserad redan 

i den gråaste forntiden, om man får döma af följande uttryck i 

Bibeln: »Man skall hopa edra kvarlefvor liksom man hopar en 

mängd ållonborrar, hvaraf man fyller hela grafvar». Esaias (785 

—681 f. Kr. födelse) XXXÏII, 4 (enligt bibeltolkningen af LE 

MAISTRE DE SACY). 

Man skulle kunna göra ållonborreplockningen ännu mera 

fördelaktig om man, som vi väl få hoppas, lyckas att på ett be- 

kvämt sätt förvandla till gödningsämne de millioner kadaver af 

denna insekt, som man nu nödgas utan nytta nedgräfva. 

Användningen af kemiska utrotningsmedel (naftalin, benzin, 

kolsvafla etc.) synes oss knappast kunna rekommenderas. Herr 

CROIZETTE-DESNOVERS tillvägagående att begjuta jorden med ben- 

zin eller kolsvafla, i det man förfar efter samma metod, som an- 

vändes för att bekämpa Phylloxeran, har någon tid åtnjutit ett 

visst förtroende. Men alla praktiska män hafva måst öfvergifva 

dessa kemiska medel såsom nästan resultatlösa. Vi måste emel- 

lertid medgifva att i Amerikas Förenta Stater — där utsträck- 

ningen af odlingsmarkerna och de höga arbetsprisen göra det 

omöjligt att tillämpa samma metod, som under namn af ällon- 

borreplockning användes i Europa — prof. FORBES med fördel 

har begagnat kerosin (amerikansk petroleum) mot larverna af en 

Lachnosterna. J kerosinet upplöses tvål, och man utspäder denna 

emulsion med 7 till 10 gånger dess volym vatten. Vid denna kon- 

centreringsgrad dödar blandningen larverna utan att skada väx- 
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terna. Medlet stiger till ungefär 1 öre litern, oberäknadt arbets- 

kostnaden.? 

Prof. Giarp, hvilken sedan tjugo år experimenterat med 

entomophyta svampar i och för utrotande af skadeinsekter, klagar 

öfver det ringa intresse för saken han funnit bland åkerbru- 

karna eller just de personer, som i första hand borde 

vara intresserade för en lycklig lösning af denna fråga. Så ınyc- 

. ket större blef då hans både förvåning och glädje när en herr 

LE MourTt, president för ällonborreplockningssyndikatet i Gorron 

(Mayenne), den 19 mars 1889 vände sig till honom och med 

anledning af hans redan utgifna arbeten framställde en förfrägan, 

om ej nägon af dessa svampar kunde användas till utrotande af 

ällonborrelarven. Grarp rådde honom att försöka med silkes- 

maskens muscardin (Pofrytis bassiana Bars.) och gröna muscar- 

dinen (/saria destructor METSCHU.), men föreslog därjämte att 

söka få reda på någon för ällonborren mera naturlig parasit. Ty 

som han visste, att ållonborren hade flera fiender inom djur- och 

växtvärlden, om man äfven hittills ej iyckats få fatt på någon af 

större värde, så antog han, att bland dessa möjligen skulle finnas 

någon /sarza, hvilkens fördärfbringande verkan man genom kultur 

skulle kunna öka. Af diverse skäl måste LE Moutr öfvergifva 

försöken med Pofrytis bassıana och Isaria destructor, men med 

en ihärdighet, som står öfver allt beröm, lyckades han i öfver- 

flöd finna en för ållonborren (Melolontha vulgaris) naturlig pa- 

rasit, som snart befanns fullkomligt motsvara förväntningarna och 

som besannade GIARDS antaganden. I Gorron hade man redan 

slutat andra årets ållonborrekrig och förstört omkring 10,000 kg. 

utan att finna några parasitsvampar. Men vid Céaucé (Orne), 

som hörde till samma syndikat, hade man ett vidlyftigt experi- 

mentalfält, dit LE Mourr nu begaf sig. År 1889 svärmade 

ållonborrarna här synnerligen talrikt. En enda farmare dödade 

detta år ensamt på sitt lilla område nära 1,000 kg. ållonborrar. 

5 De läsare, som önska närmare upplysningar hänvisa vi till ett cirkulär, 

utfärdadt af Förenta Staternas äkerbruksdepartement: »Condensed informa- 

tions concerning insecticides (Division of entomology, Circular n:o 1, second 

series, may 1891)». Det skulle vara af stor nytta att göra ett utdrag ur detta 

cirkulär för våra landtbrukare, i det man tillämpade de amerikanska föreskrif- 

terna på våra svenska förhållanden. 
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Detta oaktadt var ännu 1890 trakten omkring den här belägna 

egendomen La Pierre svårt hemsökt, emedan några angränsande 

kommuner intet eller ofullständigt arbetat mot det onda. Isyn- 

nerhet utefter floden Varenne's stränder var härjningen svår. 

Larverna voro här så talrika, att gräsets rötter öfverallt voro 

uppätna, så att det, vissnadt som det nu var, med lätthet kunde 

uppryckas med handen. Det var här man gjorde den upptäckt, 

hvaraf man nu hoppas så mycket. Bland de larver man upp- 

tog ur jorden funnos äfven sådana, som, tydligen döda endast 

sedan helt kort, voro fullkomligt betäckta af ett hvitt svampmy- 

celium, hvilket genomträngt hela kroppen samt dessutom utbredt 

sig i alla riktningar i jorden. De angripna larvernas antal ut- 

gjorde ungefär 10 % af alla plockade. 

Den 28 juni 1890 öfversände LE MouLr till prof. GIARD 

en mängd ällonborrelarver, besatta med parasitsvampar, hvilka 

han plockat i kommunen Céaucé. Redan samma dag skref GIARD 

tillbaka, att här hade man att göra med en /sarza, hvilken han 

ansåg stå nära /sarza farinosa.. 

Försök började nu göras att genom angripna larver söka 

smitta friska, dels genom att endast sammanföra de olika slagen, 

dels genom att lätt med en nål såra friska larver och sätta dem 

i direkt kontakt med angripna. Dessa försök fortsattes under 

hösten och följande vinter. Redan i november månad kunde 

GIARD framvisa renodlingar af parasiten, och den 11 april 1891 

framlade han för la Société de Biologie odlingar på flera olika 

artificiella ämnen af ållonborrens /sarza, äfvensom mumier (mo- 

mies) af larver till ållonborren och Zenebdrio molitor, dels framställda 

genom inokulering dels genom beröring med förut smittade larver. 

Under tiden hade LE Moutr publicerat sin upptäckt 1 

Comptes rendus de l'Académie des Sciences (den 3 november 

1890), och äkerbruksinstitutet (Institut agronomique), som hittills 

hade ägnat föga uppmärksamhet ät de entomophyta svamparna, 

började omsider — i december 1890 — intressera sig för fra- 

gan. LE MouLT, som ej hade reda på den tid det tager att 

göra noggranna mikroskopiska undersökningar, förvånade sig öf- 

ver den långsamhet hvarmed GIARD gick till väga, hvarföre han 

insände angripna larver att undersökas äfven till ett laboratorium, 

som lydde under åkerbruksministeriet, där herrar PRILLEUX och 
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DELACROIX arbetade. Dessa lyckades äfven lätt att renodla para- 

siten och framlade resultatet af sina undersökningar i Comptes 

rendus de l’Académie den 11 maj 1890. De kallade parasiten 

Botrytis tenella, under det Giarp, hvilken redan den 11 april 

offentligt förklarat den för en JZsaria, nu i en ny uppsats i 

Comptes rendus de la Société de Biologie den 18 juli närmare 

bestämde den till /sarza densa (Link) Fries. Härigenom upp- 

stod en auctorsstrid emellan de båda parterna, hvilken vi i denna 

uppsats hvarken vilja eller kunna afgöra; men som det är ett 

nytt arbete i frågan af Giarp vi hafva framför oss, vilja vi har 

antaga det namn han gifvit för svampen och Ofverga nu till dess 

närmare beskrifning. 

Isaria densa uppträder i naturen under ganska karakteri- 

stiska former. I torr och lätt sandblandad jordmån är ållonborre- 

larvens kadaver hårdnadt och sprödt samt betäckt af ett fint 

hvitt mögelfjun, som täcker en större eller mindre del af dess 

yta, ofta endast lämnande bara de brunaktiga kitinösa delar, 

hvaraf hufvud och ben bestå. TI fuktig och lerig jordmån där- 

emot bildar svampen ej endast en mera yppig svepning omkring 

själfva larven, utan utsänder äfven irreguliera förlängningar om 

fem å sex cm. och ändå mera. Dessa förlängningar omsluta 

mindre jordpartiklar, växtrötter och andra främmande kroppar. 

De sträcka sig ofta från ett kadaver till ett närliggande och för- 

ena sålunda med ett lefvande nät de offer, som svampen skördat 

inom ett begränsadt område. Det hela är betäckt af ett fint 

hvitt stoft, som vid beröring af fingrarna ger samma intryck som 

när man berör ett stycke slammad krita. Det är vanligen på 

ett djup under jordytan af 20—35 cm., som man träffar de flesta 

mumifierade larverna pa de ställen där /sarza-epidemien rasar. 

Svampen kan äfven angripa den fullbildade ållonborren, som då 

äfven öfvergår till mumie och i detta tillstånd har en större vikt 

än om insekten dött en naturlig död. Här är det vid de mjuka 

delarna, som sammanbinda de kitinösa partierna under elytra, 

omkring thorax och vid mundelarna, som svampen egentligen ut- 

vecklar sig, hvarförutom hela det inre är genomträngdt af myce- 

liet. Om man bryter en mumie af en ållonborrelarv strax efter 

sedan den är upptagen ur jorden och sålunda ännu fuktig, upp- 

står vanligen ett tvärt brott, som framställer en vertikalsektion 
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af djuret. För det oväpnade ögat synes ej annat än en gråaktig 

massa, som uppfyller hela kroppskaviteten; matsmältningskanalen 

är det enda, som midt i detta tvärsnitt kvarstår orörd, än full- 

komligt tom, än innehållande några rester af födan. Lukten af 

en sådan öppnad mumie är ej obehaglig: den påminner om den 

från den ätliga äkta champignonen, och prof. GIARD är öfvertygad 

om att man, ifall man endast lyckades besegra fördomen, skulle 

kunna äta den ej blott utan vämjelse, utan äfven med en viss 

njutning. 

I torrt tillstånd och då de några dagar blifvit utsatta för 

luftens inverkan, brytas mumierna ännu lättare och deras innehåll 

liknar då växtmärgen hos vissa vegetabilier; färgen, som i det 

färska tillståndet var gråaktig, har nu blifvit hvit eller gulaktig. 

Dessa upptorkade mumier kunna dock återtaga sin ursprungliga 

form och konsistens, om man under tjugofyra timmar placerar 

dem på ett fuktigt ställe. 

I det föregående hafva vi framställt svampen i dess mest 

utvecklade tillstånd. Men vid sidan af de larver, som nått denna 

period, träffar man många andra, som endast visa de första 

symptomen till sjukdomen. Dessa igenkännas till det yttre på 

den rosafärg, som de hafva, någon gång till och med före dö- 

den, men alltid sedan denna inträdt. Deras volym ökas små- 

ningom, allt efter som svampen tillväxer i kroppens inre. De 

fina mögelfjun, som bilda en sammetsliknande beklädnad omkring 

mumien och som utgöras af sterila eller fruktförande hyfer, 

äro alltid enkla och bilda hvad kryptogamisterna kalla formen 

Botrytis, under det de utspringande förlängningarna (hyphas- 

mates), som utgöras af sammanknippade hyfer och som för- 

länga sig ut i jorden omkring mumien, representera stadiet /sarta. 

Vi använda med flit uttrycken »form» och »stadium» och icke 

benämningen »släkte», ty GIARD påstår, att det icke kan vara 

fråga om något släkte Dofryzis eller något släkte /sarza i den 

bemärkelse man använder ordet släkte (gezus) i de biologiska 

vetenskaperna. Det existerar lika litet ett släkte Botrptis, och 

ett släkte /sarza, säger han, samt det i zoologien existerar ett 

släkte »Larva» (=larv) och ett släkte »Pupa» (=puppa). Dessa 

uttryck beteckna endast olika stadier i en utveckling, vare sig 

man nu känner eller icke känner det sista utvecklingsstadiet hos 
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föremålet i fråga. Hvad nu särskildt angår ållonborresvampen, 

så känna vi ännu ej till den i dess fullt utvecklade tillstånd, då 

den antagligen tillhör Cordiceps eller ett släkte, som står nära 

Hypocreaceernas familj. Det är i detta fall brukligt att utmärka 

svampen i fråga med namnet på det mest utvecklade stadium af 

densamma man känner. Prof. GIArD har äfven tillämpat denna 

- regel, utan hvilken det ej skulle kunna existera någon rationell 

nomenklatur för denna grupp af svampar, som ännu med rätta 

benämnas Fungi imperfecti. 

Hvad angår åldern hos de larver, som man funnit angripna 

"af svampen, så synes det som om detta skett först då de blifvit 

fullt utväxta. Vi hafva ofvan antydt, att det är på ett djup af 

20—35 cm. på hvilket svampen bäst utvecklar sig, och det är 

endast de äldre larverna, som gå så djupt, under det de yngre 

hålla sig närmare jordytan. 

Men som vi förut hafva sagt, det är ej endast larven som 

angripes af svampen, utan äfven själfva ållonborren, och ofta synes 

denna vara utsatt för en fullkomlig epidemi. Då finna vi ka- 

davren ej endast nere i jorden, utan äfven bland mossan vid 

trädrötterna eller spridda här och där bland gräset i skogsbrynet. 

Utaf flera skäl synes det osannolikt att besmittningen sker från 

ållonborre till ållonborre. Om man på något ställe träffar ka- 

daver 1 massa, så beror detta antagligen på, att jorden på denna 

trakt är uppfylld med sporer af /saria i följd af föregående 

epidemi, som rasat bland larverna. Ett visst antal larver undgår 

naturligtvis alltid smittan och öfvergår till puppa. Denna, som 

nu skyddas af en mera tjock och fast hud, slipper vanligen ifrån 

den dödande svampen; men vid öfvergången till fullbildad insekt, 

just då det nybildade omhöljet blir befriadt från puppskalet och 

ännu ej hunnit hårdna, är djuret lätt utsatt för svampen. Smittan 

kan äfven ske under de sex å sju månader, som ållonborren till- 

bringar i jorden efter sin sista förvandling, eller under den rätt 

långa och mången gång besvärliga väg den har att tillryggalägga 

för att nå jordytan. Under denna vandring genom en jord, som 

är uppfylld med sporer, blir hvarje andhäl en port, hvarigenom 

parasiten kan intränga. Sålunda anser prof. GIARD sig kunna 

förklara den epidemi bland fullbildade ållonborrar i skogen vid 

Meudon utanför Paris, hvartill han själf i juli 1892 var vittne. 

Entomol. Tidskr. Årg. 15, H. 3 (1894). 11 15 
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Dessa i juli observerade ållonborremumier tillhörde tydligen un- 

der föregående maj ur jorden framkomna insekter. 

En egendomlighet, som ej endast har sin tillämpning på 

ållonborrar dödade af /sarza, utan på alla insekter angripna af 

entomophyta svampar, är den långa tillvaron af kadavren. Hvarje 

entomolog vet, att ingenting är mera sällsynt än att i skogen 

eller på fältet anträffa kadaver af insekter, som dött en naturlig 

död. Och detta gäller äfven om de vanligaste insekter på trak- 

ter där de svärmat i större antal. Det vill synas som om mumi- 

fieringen genom parasitsvampen skulle skydda kadavret mot alla 

köttätande djur och mot insekter, som lefva på döda kroppar 

(necrophager), på samma gång som den skyddar mot luftens in- 

flytande och mot förruttnelsemikroberna. Detta är till den grad 

sant, att fyndet af en död insekt, isynnerhet någon tid efter 

dess svärmningsperiod, bör väcka misstanke om, att i kadavret 

finnes någon entomophyt kryptogam. 

Man har äfven talat om parasiter till denna parasit. I sin 

första publikation sökte herrar PRILLIEUX och DELACROIX — icke 

nöjda med att de med förändring af svampens namn, utan an- 

gifvande af auktor, upprepade hvad prof. GIARD en månad förut 

offentliggjort — framkasta att den af Grarp under namn af /sarza 

omnämnda svampen ej ens vore en parasit till ållonborrelarven, 

utan att den till och med skadade utvecklingen af den parasit 

de kallade Botrytis tenella. Af det förut sagda se vi nu, att 

de båda svamparna i själfva verket äro en och densamma. 

Första gången denna ållonborresvamp finnes omnämnd i 

litteraturen är i Mag. des amis des sc. nat. de Berlin 1809, t. 

III, p. 13. Observerad af Dirrmar beskrifves den här af H. F. 

LINK under namnet Sporotrichum densum sålunda: 

»Sp. densum: cæspitibus globosis densissimts; floccis inter- 

textis albis, sporidüs minutissimis. Cespites format parvos, 

crassos, densissime intertextos, mollissimos. In Melolontha vul- 

gari mortua invenit amicus DITTMAR». 

Sedermera hafva flera författare — bland dem EL. FRIES i 

Syst. mycol. III, 1832, p. 419, där han skiljer denna art från 

Sporotrichum och närmar den till entomophytgruppen /sarza — 

omnämnt denna svamp. Likväl återstår ännu enligt GIARD att 

bestämma till hvilket släkte den bör hänföras, och som han ej 
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för en ofullständigt utvecklad form velat gifva något nytt namn, 

har han låtit den provisoriskt bibehålla FRIES’ namn /sarza densa. 

Utom /sarza densa finnes en hop andra kryptogamer, som 

mer eller mindre ofta angripa ällonborren. Bland dessa uppräk- 

nar GIARD: /saria bassiana Bats., I. destructor METSCHN. (fun- 

nen pa den närstående, i södra Ryssland härjande Anzsoplia au- 

striaca HERBST), Cordiceps militaris L., C. entomorrhiza DiICKS., 

C. melolonthe Tur. och Lycogala fragilis Horm, hvilka samt- 

liga hittills äro föga kända i alla sina utvecklingsstadier. 

I motsats till förhållandet i allmänhet hos Entomophtho- 

reerna är renodling af /sarza densa lätt att verkställa. Till 

odlingsämne kan användas gelatin, steriliserade tunna potatis- 

eller morot-skifvor m. m., hvilka böra placeras på ett dunkelt 

och fuktigt ställe, för att öka vegetationen och hindra torkning. 

Det lär vara fördelaktigt att på odlingsämnet anbringa litet soc- 

ker eller glycerin. Den för sporernas frambringande lämpligaste 

temperatur är 15 å 20 grader. Efter sex å åtta dagars förlopp 

har odlingen följande utseende: i midten en liten rent hvit upp- 

höjning, hvarifrån på odlingsämnets yta åt alla sidor utstråla fina 

trådar, hvilka på gelatin hafva en intensivt röd, och på potatis 

en violett färg. Efter ett visst antal odlade generationer (5 à 7) 

aftager färgens intensitet betydligt och försvinner slutligen, då äf- 

ven sporernas groddförmåga betydligt minskas. Isarian utvecklar 

sig hastigt, och snart är hela odlingsämnet betäckt af en hvit 

sammetsliknande ragg eller mögelsubstans, lik den vi förut om- 

talat på mumierna. 

Som prof. GIARD vid sina första experiment på hösten 

1890 ej hade några ållonborrelarver till sitt förfogande, gjorde 

han försök att inympa svampen på larver till en del andra in- 

sekter, såsom Tenebrio molitor, Anomala Frischit, Polyphylla 

fullo, Sphinx atropos och S. ligustri — alltid med lyckliga 

resultat. Mumierna af larverna till några Noctuer (Mamestra 

brassice, Plusia gamma etc.), placerade under en glaskupa med 

fuktig sand, antogo snart ett egendomligt och prydligt utseende. 

I stället för att såsom annars uttränga här och där ur kroppen, 

utsköto mögelsvampens fruktbärande hyfer först endast genom and- 

hålen (s¢zgmaza), så att den döda larven på detta sätt var omgifven af 

prydliga hvita knippen, reguliert placerade längs dess båda sidor. 

13 
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I hvilken form bör man använda allonborresvampen för att 

erhälla en hastig verkan af densamma i praktiken? 

Jo, antingen genom att utsà de mikroskopiskt fina sporerna, 

eller ock genom att använda redan angripna larver till smitthär- 

dar, hvarifrån svampen af förbipasserande lefvande larver föres 

widare. 

Vill man begagna sig af sporerna, hvilka numera lära finnas 

i handeln till ‘ett prs af » france (= 72)/6re) pr tub) arademen 

hufvudsak att de ordentligt komma ner. i jorden. För att und- 

vika något extra arbete är bast att använda denna metod vid 

såningstiden och skaka ut en del sporer öfver det frö, som skall 

sås. Sporerna fästa sig alltid vid fröna, äfven om dessa äro 

glatta, och följa med dem ner i jorden, där de sålunda jämnt 

fördelas på ett lagom djup. Försök hafva äfven blifvit gjorda, 

att helt enkelt strö ut sporer i luften öfver den af larver hem- 

sökta trakten och låta dem af vinden föras omkring. Nästa regn 

nedför sporerna i jorden, där de väckas till lif af fukten och 

börja sin förödande verkan. Man kan äfven på ungefär hvar 

tredje meter göra ett hål i jorden med en pinne och ur en med- 

förd flaska iskaka något sporer i hålet, som därpå helt enkelt 

tilltrampas med foten. Härigenom vinnes, liksom vid såningen, 

att man genast far ner sporerna 20 à 30 cm. i jorden, eller till 

det djup där larverna vistas. Här är sålunda ännu ett skäl att 

ej plöja för grundt. 

Begagnar man sig af redan angripna larver har man att först 

skaffa sig dylika 1 ett större antal, hvilket kan ske på följande 

sätt. Man tager ett större lerfat, hvilket man nedgräfver något 

i marken på ett skuggigt ställe, och utbreder på dess botten ett 

tunnt lager af jord, som lätt fuktas med vatten. Detta jordlager 

bör ej vara mera än omkring 1 cm. tjockt, på det ållonborre- 

larverna ej må kunna krypa ner och gömma sig. Därefter pla- 

cerar man på jordlagret de larver, man samlat för att besmitta, 

och öfverströr dem med svampsporer, hvarefter några brädlappar 

läggas på lerfatets bräddar, och det hela öfvertäckes med fuktig 

mossa. Efter några få timmars förlopp äro larverna angripna 

och kunna nu transporteras ut till det fält, där de skola användas. 

Man kan med tillbjälp af en pinne, såsom ofvan är beskrifvet, 

få ner dem i jorden till det djup, där de friska larverna för till- 
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fället vistas, eller ock kan man ännu beqvämare vid höst- eller 

vårplöjningen kasta dem i fårorna, så att de komma på ungefär 

3 & 4 meters inbördes afstånd. | 

Man har funnit att, antingen man begagnar sig direkt af 

sporerna eller använder redan\besmittade larver, resultatet i fet 

humusrik jord alltid blir betydligt fördelaktigare än då jordmånen 

är starkt sandblandad. 

Prof. GIARD citerar en mängd försök, som under de senaste 

tvenne åren blifvit gjorda i Frankrike, oftast med synnerligen 

goda resultat. Han säger dock, att ännu mycket bör göras för 

att på experimental väg komma till det mest praktiska och minst 

besvärliga förfarandet. Och detta kan endast ske genom statens 

ingripande, ty man kan ej begära att den enskilda skall kunna 

företaga den mängd systematiskt anordnade försök, som saken 

kräfver. Här om någonsin vore en tacksam : uppgift för en ento- 

mologisk försöksstation, hvars föreståndare vore en praktisk, med 

vårt landtbruk förtrogen man. En enda lyckad upptäckt i denna 

väg skulle tillskynda våra landtbrukare i södra Sverige, där ållon- 

borren svårast härjar, så stora fördelar, att den ringa kostnaden 

för en dylik försöksstation skulle tusenfaldt ersättas. Vi få väl 

äfven hoppas att, då nu landtbruksakademien, landtbruksstyrelsen 

och hushållningssällskapens förlidet år i Stockholm samlade om- 

bud alla så lifligt tillstyrkt upprättandet af en dylik anstalt här 

i Sverige, förslag därom kommer att framläggas till nästa riksdag. 

Svårligen kunna vi tänka annat än att våra riksdagsmän, hvari- 

bland finnas så många åkerbrukare och skogsodlare, skola bered- 

villigt bevilja den härför erforderliga ringa summan. Och jag 

skulle vilja på denna entomologiska försöksanstalt tillämpa de 

profeten JoELs ord i Bibeln, som prof. GIARD uppställt till motto 

för sin bok om /sarıa densa, och hvilka i den franska bibel- 

öfversättningen hafva följande lydelse: 

»Och jag skall ersätta eder de skördar som härjats 

af gräshoppor, ållonborrar, gräsmaskar och sädesrost, hela 

den stora här (af parasiter) jag sändt emot eder». 

Claes Grill. 
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NOTISER. 

Landtbruksentomolog för år 1894. Efter hemställan af 

Landtbruksstyrelsen har Kongl. Maj:t genom nådigt bref af den 

30 december 1893, jämte anvisande för år 1894 utaf ett belopp 

af 1,500 kronor att af Landtbruksstyrelsen användas för fort- 

farande anställande af sakkunnig person för meddelande af upp- 

lysningar i fråga om de för landtbruket skadliga insekter och 

medlen att förekomma de förödelser sädana insekter medföra, 

tillika medgifvit att för den händelse Landtbruksstyrelsen på grund 

häraf gäfve uppdrag ät nägon sakkunnig person att besöka de 

orter inom landet, som äro af skadeinsekter mest hemsökta, 

denne för sädana resor ägde ätnjuta enahanda godtgörelse, som 

tillkommer statens för landtbrukets utveckling kringresande in- 

struktörer. 

Pä grund häraf har Landtbruksstyrelsen funnit godt att äfven 

för innevarande år antaga entomologen SvEN LAMPA såsom sta- 

tens instruktör för meddelande af ofvannämnda upplysningar etc., 

med rättighet att uppbära det af Kongl. Maj:t för ändamålet an- 

visade belopp med vilkor, att ställa sig till efterrättelse, ej min- 

dre det för nämnda instruktör utfärdade reglemente, än äfven 

de föreskrifter i öfrigt, som af Styrelsen kunna komma att meddelas. 

Ållonborrelarverna. Enligt »Ystadsposten» skola dylika 

anträffats i stor myckenhet uti jorden i sydvestra Skåne vid pota- 

tisupptagningen och höstplöjningen förlidet år. Häröfver kan 

man ej förvånas, då 1893 var ett s. k. härjningsår och synner- 

ligast som man i nämnda landsdel, enligt tidningens utsago, på 

de flesta ställen gör föga eller intet till skadedjurens utrotande. 

Från öfriga ållonborreområden har, dess bättre, just ingenting af- 

hörts angående härjningar, hvadan det vill synas som om denna 

fyraårsperiod skulle, tack vare föregående insamlingar, tilländagå 

utan att de på senare åren vanliga förödelserna å växande gröda 

inställt sig. | 

Sven Lampa. 
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NÅGRA ANTECKNINGAR RÖRANDE RÖDA TALL- 

STEKELN (LOPHYRUS RUFUS). 

Enligt hvad jägmästaren 1 Wartofta revir, G. CEDERBAUM, 

meddelat mig, har ofvannämnda insekt under åren 1890—g2 upp- 

trädt härjande å den inom Vartofta härad af Skaraborgs län, ej 

långt från Vettern belägna häradsallmänningen Hökensås. Den 

af insekterna angripna skogen utgjordes af tall i rena, delvis 

slutna, delvis glesa bestånd af 10—60 års ålder och af svag 

växtlighet, med jordmån af mager sand och grus, betäckt med 

ljung och renmossa. Larverna uppträdde hvart af de 3:ne åren 

1 första hälften af juni och försvunno från träden i slutet af augusti, 

för att på marken, under mossan undergå förpuppning. Jägmä- 

”staren CEDERBAUM antager, att några starka regn- och hagelskurar 

i början af juli 1891 samt starka frostnätter i medio af juni 1892 

möjligen bidragit hämmande i den pågående insekthärjningen, enär 

antalet insekter, som undergått förpuppning under hösten 1892, 

ej på långt när var så stort som under år 1890, då härjningen 

var starkast. Under sistnämnda år voro nästan samtliga af lar- 

verna angripna träd på en vidd af omkring 500 tnld vid tiden 

för larvernas förpuppning kala, men påföljande vår voro träden 

åter till större delen gröna, och endast de mest undertryckta äf- 

vensom buskarna inom skogsbestånden hade dödt ut. Naturligt 

är emellertid, att de af insekterna angripna trädens tillväxt, som 

i följd af jordmånens mindre goda beskaffenhet uti ifrågavarande 

trakt i allmänhet är svag, genom härjningen blifvit ej obetydligt 

nedsatt. 

Då det kunde vara af intresse att erfara om och i hvad 

mån parasitsteklar — dessa våra bundsförvandter, när insekter 

härja våra skogar och fält — hade sin del i den af jägm. CEDER- 

BAUM anmärkta omständighet, att härjningen af tallstekeln vore i 
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aftagande, bad jag honom att låta insamla och sända mig ett 

antal puppor och erhöll genom hans försorg den 5 nov. 1892 

omkr. 400 st. kokonger. 

Ur dessa började några få dagar därefter att framkläckas 

parasitsteklar, af hvilka erhölls intill den 18 januari 1893 ett 

antal «af 52 st. Sistnämnda dag framkom den första individen 

af Röda tallstekeln, en 9, och därefter fortgick kläckningen 1 

nedanskrifna ordning. 

Röda tallstekeln. Parasit- 

(e) of steklar. 

ON ars EB eh N N Er ja UNS se een I — 52 

INebruari el Oe! vas Be CPE Red PRE EL EEE I — I 

» A ee Oe 2 — = 

» D'ORDRE. 2 30: JAI RER PR QUE RS PRES I = — 

N Eee ee AE (RETA a ln I — — 

DIL BAO Me ee ER IE — — 2 

PA CNE RE ee Be ee a ee ge — — I 

DD cars te sine ee Cree Ae Tove ar Ae ge — — I 

AN oy all la 2 SEC SEE N VARESE eG I — — 

DEE ENT IE EEE I — _- 

DI HH LZ LE 2e eee Le ET Se I A — — 2 

DAN Köra! Ko PRÉ 2m. SST EST Re à RME 3 

DR VE ES Re A PT BES — — De 

MAT ES ON 2 er RE TR EIER BIER — — 4 

DIENST N wp eae ie El IV 7 Sn AS as 2 — — 

IN TL TIGER RE EINEN ÅK Sad ot RER eee — — 3 

Di ZONE TEEN I — 2 

Juni eee ae. oe ees Se Ba 2 I I 

DIT Re en en ne re 4 I — 

DATE TO oa Eee RR EO SER LG Ee Ee 3 3 — — 

D2 OF SE REE N el BIN ANN En na LE Dun — 

DZ BE en ERREURS RENE RER AN 3 — — 

Dimi NE 2OS) nit: En BEN RON PRET IT 3 = — 

DDR Ont Rene SE NE AE M RE APR 3 = — 

ER A EN SO SSE See 6 — — 

ALLÉE are AUS EE TREE Tord HET re tr en I — — 

BENNO a EC N RT En 2 — — 

DU TOITS EEE I ae ee) ne 2 I — 

DIL YES DON Ae BALL REN A EEE 4 — — 

AUGUSTE = 3 = 15, LS RE SERRE TER 51 — — 

Summa 51 74 

1 Efter denna dag har ur de ofvannämnda, mig tillsända pupporna ut- 

kläckts endast 2:ne parasitsteklar samt en Q af röda tallstekeln. 

[#2] 
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Sedan jag för att tillika utröna resultatet af kläckningen af 

puppor, hvilka legat ute på marken öfver vintern, anmodat jägm. 

CEDERBAUM att skicka mig ytterligare ett antal puppor från samma 

trakt, där de förut omnämnda tagits, erhöll jag den 25 april 1893 

åtskilliga kokonger. 

Kläckningslistan angifver följande: 

Röda tallstekeln. Parastt- 

Q oO steklar. 

Mayer 27 Re ee ER Een NER a —  — 138 

MD LR HSE SRE PRE OR Re Re a — — I 

DS TE Ta A EN I ET Ce I — -— 

DO SER ME a lee I kanse (TR u, 3 — — 

YO SES ER NE TER EEE 6 — — 

Eee a en 9 — — 

SD, Bho SON a Fee en PE ee ee I I — 

De ER ARE Re ER RSR NUE dl 2 — — 

DIR OSP SU ASK ITA EEE TR EN RT TI 7 — -- 

De UP ee Se wae Iker pr ee tue dy eee dene ee | 5 = — 

D - RO SEA ET TEE = — 

D SG NEE SEN RE CE gg 4 — — 

D. AO NES ER ARE TRE RP RE Te US 7 — — 

D pel ae BS se ae IE er RATE NNE 3 — — 

> OS EI EHER TEEN ae net 2 — — 

PARTONS CIS RS em aa ee a ASS SE nee SR ERE I = — 

Summa 52 4 139 

Ofvan angifna kläckningsresultat torde gifva vid handen, att 

den af jägm. CEDERBAUM omförmälda minskning 1 antalet af röda 

tallstekeln får tillskrifvas de i myckenhet förekommande parasit- 

steklarna; men hvad, som jämväl synes anmärkningsvärdt, är det 

ringa antalet hanindivider i förhållande till honorna. Att detta 

förhållande emellertid icke alltid är lika beträffande denna insekt, 

har jag iakttagit, då ur en del kokonger, som jag för några år 

sedan erhöll från Dalsland, hanindividerna utgjorde det öfvervä- 

gande antalet. Stockholm i maj 1894. 

J. H. Wermelin. 

[957 
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»Maskar pa snön». Under denna rubrik ser man numera 

rätt ofta notiser ı tidningarna, och dä dylıka meddelanden kunna 

vara af sädant intresse, att de förtjäna tillvaratagas undan glöm- 

skan, synnerligast i ett arbete som vårt, anser jag mig ej böra 

underlåta att här utförligare omnämna, åtminstone sådana af dem, 

som synas någorlunda rimliga — dock utan ansvar och kom- 

mentarier. 

Till »Gefle-posten» meddelades nyligen från Järbo, »att på 

en areal af omkring två tunnland därstädes fallit ett s. k. »mask- 

regn». - Tidningen meddelar vidare: »Insekters förekomst pa 

snön är en mycket vanlig företeelse äfven under midvintern. De 

träffas där isynnerhet efter starka töväder, sannolikt därför, att 

nedsipprande tövatten gör deras vinterkvarter till mindre behag- 

liga vistelseorter. De stanna där, äfven om lindriga snöfall in: 

träffa, så länge temperaturen håller sig omkring fryspunkten, men 

uppsöka skyddande gömställen, om kölden börjar ökas. Dock 

är det ingalunda ovanligt att träffa insektlarver, hvilka öfver- 

raskats och förlamats af kölden, innan de hunnit något skydd. 

De falla då i dvala, bli liggande på snön stelfrusna och till ut- 

seendet liflösa och uthärda i detta skick en förvånande låg tem- 

peratur — 15 C. — utan att dö, hvarom man kan öfvertyga 

sig genom att, med iakttagande af någon försiktighet, låta dem i 

tina upp i varmrum.» 

»Bland de vanligast förekommande smådjuren äro de här 

ifrågavarande omkring tumslånga, svarta, s. k. »snömaskarna», 

hvilka äro larver af skalbaggsläktet Cantharzs (på vissa trakter 

kallade flugbaggar), ett släkte hvars rödgula och svarta arter tal- 

rikt träffas sommartiden, synnerligast på parasollväxternas blom- 

samlingar. Såväl dessa skalbaggar som deras larver lefva af 

andra insekter och äro sålunda att betrakta såsom nyttiga». 

»De öfriga djuren äro en vargspindel, en skinnbagge och 

en liten skalbagge, hvilkas förekomst på snön är mera tillfällig, 

men utan tvifvel finner sin förklaring på samma sätt: jämförelse- 

vis hög lufttemperatur och nedsipprande tövatten. 

S. Lampa. 
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Ett nytt skadedjur på ek. Bland de så kallade små- 

fjärilarna, särskildt vecklare (Zortrzx) samt malar (Zznea), finnas 

som man vet vissa arter, hvilka till följd af sitt lefnadssätt un- 

der larvtillståndet kunna blifva synnerligen skadliga för träden; 

och hvad speciellt eken beträffar, har denna bland nämnda insekt- 

grupper många fiender. | 

Vanligen är det bladen som äro utsatta für insekternas an- 

grepp, och, som bekant, inträffar det ej så sällan, att hela be- 

stånd af detta trädslag genom fratet af sådana småfjärilars larver 

fullständigt beröfvas sin löfbeklädnad, hvarigenom trädens till- 

växt 1 väsentlig grad nedsättes. Men äfven de fastare bestånds- 

delarna af eken kunna af larver angripas, till skada för dennas 

såväl tillväxt som växtform. Sålunda fann undertecknad under 

sistförflutna sommar, att ekarna i Stockholm och dess närhet voro 

utsatta för en fjärillarv, som lefde af märgen i grenskotten. 1 

dessa hade larverna från yttersta ändan af skotten ätit sig in 

och där fortsatt med sitt frat till dess de voro färdiga att un- 

dergå förpuppning, och sträckte sig larvgångarna i allmänhet till 

en längd af omkring en tum i skotten: Till det yttre visade 

sig skadan a ekarna därigenom, att bladen — vanligen de 4—; 

yttersta — å de angripna skotten voro vissnade och antingen 

kvarsutto gulnade på träden eller voro nedfallna på marken. 

Sedan den fullbildade insekten framkläckts, hvilket inträffade 

först i augusti, befanns denna vara en liten gråaktig malfjäril, 

som af olika författare upptages under skilda artnamn, nämligen 

Poecilia Gemmella Sır., Lepidella Zeur. och Nigrovittella Dr. 

I STAUDINGERS katalog bär den namnet /Vivea Haw. 

Denna fjäril förekommer hos oss, enligt WALLENGREN, i Skåne, 

Bohuslän och Upland. 

Larvens till nämnda fjäril uppträdande såsom skadlig för 

träden lärer förut ej iakttagits, ty han uppgifves i faunistiska 

arbeten lefva af laf på ekarna. Då denna fjärillarv emellertid i 

den trakt af landet, hvarest jag under sistlidne sommar var i till- 

fälle att iakttaga honom, nämligen i hufvudstaden och dess om- 

nejd, uppträdde så allmänt, att endast ett fåtal ekar därstädes 

gått fria från hans angrepp, har jag ansett mig böra fästa upp- 

märksamheten på densamma samt den skada dess larver åstad- 

komma. J. H. Wermelin. 
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LITTERA LUE: 

Ar 1891 utkom början af ett arbete med titel »A Hand- 

book of the destructive Insects of Victoria Part. I», författad af 

C. FRENCH pa uppdrag af nämnda kolonis akerbruksdepartement. 

Denna del af detta storartadt anlagda och allmännyttiga arbete 

refereras uti såväl »Entomologisk Tidskrift» som 1 »Uppsatser i 

praktisk entomologi» för ar 1892, sid. 46. Dess andra del, som 

äfven blifvit oss välvilligt tillsänd, utkom 1893 och synes öfver- 

träffa den första, isynnerhet hvad planschernas utförande och an- 

tal beträffar. Texten upptager 193 oktavsidor, och taflorna dro. ej} 

mindre än 22 färglagda, af hvilka somliga äro original och för- 

träffigt utförda, samt 11 svarta, innehållande afbildningar af red- 

skap för besprutning med flytande utrotningsmedel. Hvarje tafla 

innehåller blott en skadeinsekt med dess förvandlingsstadier äfven- 

som tillhörande, kända parasiter. De flesta i denna del fram- 

ställda insekterna dro, liksom i den förra, skadliga för frukttra- 

den och de få återstående tillhöra /Verzum, vinranka, potatis, kål 

och smultron. Af sådana, som leda sitt ursprung från Europa, 

saknas ej heller här flera representanter, nämligen: Myzus Cerasi 

FABR., Aspidiotus Nerit Boucn., Mytilaspis Citricola Pack, 

Cherocampa Celerio STEPH., Phylloxera vastatrix PLANCH., Plu- 

tella Cruciferarum ZELL. och Aphis Brassice Lin. Priset på 

denna del är ej satt högre, än att nästan hvem som helst bör 

kunna skaffa sig densamma, nämligen 2 s. 6 d. När man erfar 

huru det ena värdefulla arbetet efter det andra, för spridande af 

kännedom om skadeinsekterna, i utlandet, såväl på enskild som 

allmän bekostnad, utkommer, kan man ej gerna undgå att fram- 

ställa den frågan: när skall den tid komma, då äfven vi kunna 

följa med vår tid och på vårt modersmål åstadkomma dylika? 

Sven Lampa. 

Oscinis frit, L. Med anledning af denna flugas oerhörda 

härjningar förliden sommar, 1893, 1 Sachsen har d:r C. SCHAU- 

russ skrifvit en liten populär uppsats: Die Fritfliege (Oscinis 

frit. L.) Leipzig, FRANKENSTEIN & WAGNER, som han gratis utläm- 

nar till befolkningen i de härjade trakterna, för att undervisa 

dem om orsaken till de gula fläckarna på deras fält. 

Claes Grill. 
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EARASITICIDA 

Bland vår tids sträfvanden för ästadkommande af skydd åt 

människor och djur mot lidanden, förluster och vedervärdigheter 

af mångahanda slag intager utforskandet af skadeinsekters, bak- 

teriers och mögelsvampars natur och lifsvillkor ett ingalunda obe- 

tydligt rum, och detta förnämligast på den grund, att man, utan 

dessa förarbeten kan hysa föga eller intet hopp om, att någonsin 

förmå bekämpa och öfvervinna dessa besvärliga fiender. Till den 

ändan har börjat upprättas bakteriologiska institut, fysiologiska 

och biologiska anstalter, samt i allt flera länder äfven entomolo- 

giska försöksstationer, hvilka försetts med tidsenliga hjälpmedel 

samt erforderliga arbetskrafter. Antalet af dylika stationer är dock 

inom Europa ännu allt för fåtaligt, ty det erfordras mycken tid 

och fleras förenade krafter, om striden mot sådana, merendels osyn- 

liga makter skall kunna afslutas med seger. 

Många botemedel mot insekthärjningar, som sedan gammalt 

föreslagits och uppgifvits såsom tillförlitliga, stå nog tillbuds; 

men de flesta af dem hafva aldrig blifvit pröfvade under erfor- 

_ derlig kontroll och sakna härigenom nästan allt värde. Rätt ofta 

läser man i tidningarna om sådana medel, men den, som försö- 

ker dem, klagar oftast' öfver besvikna förväntningar. En och 

annan gång torde dock kanske fel vid tillämpningen vara orsa- 

ken härtill. 

Det är först sedan försöksstationer börjat arbeta, som man 

efter därstädes utförda talrika experiment lyckats utfinna ett eller 

annat botemedel, som visat sig äga ett verkligt praktiskt värde; 

men mycket återstår dock att utforska och pröfva, innan man 

kan hinna långt på denna väg. 

Fabriker för tillverkning i större skala af utrotningsmedel 

hafva till och med uppstått under de sista åren och dessa till- 

I 
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handahålla sitt fabrikat till priser, som visserligen i vanliga fall 

kunna anses måttliga, men hvilka dock måste än mer sänkas, om 

användande 1 stort skall kunna med fördel äga rum. Någon 

sådan fabrik har ännu ej uppkommit hos oss, om man undantager 

herr A, P. SjöBErGs 1 Malmö tillverkning af »brumatalim», men 

väl en annan inrättning, den första och kanske ännu den enda 

i sitt slag, nämligen Parasiticida. Denna har existerat ett par 

år, men är dock ej afsedd för äkerbruket och dess binäringar, 

utan egentligen för att befordra sundhet och trefnad inomhus 

genom att förgöra därstädes vanliga och besvärliga snyltgäster. 

Dess uppgift är således beaktansvärd, synnerligast som den måste 

blifva af en särskild betydelse för de mindre väl lottade 1 sam- 

hället. Den äges för närvarande af ett bolag, som gifvit sig det 

ofvannämnda, moderna och vetenskapsmässiga namnet, hvilket 

dock för de flesta torde vara kinkigt nog att eftersäga. 

Jag har en gång varit i tillfälle att anlita bolaget i och för 

desinfektion af ett rum, där en person legat sjuk i skarlakans- 

feber, och var särdeles nöjd med det sätt, hvarpå man gick till 

väga. Om själfva desinfektionsvätskan (tinkturen) kan jag natur- 

ligtvis ej yttra mig, då dess sammansättning hålles hemlig. Den 

syntes emellertid ej lämna några spår efter sig å det tyg eller 

de husgerådssaker, tapeter å väggar etc., hvarmed den kom i be- 

röring. Någon smitta har ej sedermera försports å yngre perso- 

ner, som efter disinfektionen vistats i de nämnda boningsrummen. 

Under ett besök i bolagets lokaler vid Vallhallavägen, vid 

hvilket dess verkställande direktör välvilligt gick mig tillhanda 

med upplysningar, fick jag godt tillfälle att se och undersöka de 

sätt, man där använder för att döda parasiter och andra snylt- 

gäster i kläder, möbler etc. I ett särskildt rum underkastades 

dessa en lagom hög temperatur under en tid af sex timmar. I 

ett annat rum, där luften äfven var upphettad, fläktades fjäder 

och befriades från dammet. Ute ı fria luften arbetade en maskin 

på att utreda och befria tagel från damm och syntes göra detta 

förträffligt, sammalunda var fallet med de maskiner, som piskade 

mattor. Golfmattor af kolossala dimensioner blefvo lika fullstän- 

digt befriade från sand och damm som de, hvilka voro af mindre 

storlek, och någon fullständigare piskning, än som här utfördes, 

kan man ej gärna tänka sig. Efter att hafva blifvit grundligt 
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piskade utbreddes mattorna å ett rent cementplan för att borstas 

och ytterligare rengöras. Vid de flesta tillfällén förekommer dess- 

utom desinfektion medelst tinkturen. 

För att visa dennas verkan på ohyra hade en gammal smut- 

sig träsoffa för tillfället anskaffats, hvars springor och skarfvar 

. voro rikligt garnerade med vägglöss. Efter en kort stunds be- 

handling med den i ångform upplösta tinkturen skrapades ohyran 

af mig bort och inlades i ett papper för att hemföras och noga 

undersökas. Vid denna undersökning "befanns, att djuren voro 

döda. Ångan intränger het i de minsta springor, emedan den 

med kraft utströmmar genom en med ett lämpligt mynstycke för- 

sedd slang. 

Hvar och en, som kommer i tillfälle att själf se hur man 

går tillväga vid denna anstalt, måste snart bli öfvertygad om, 

att man här inslagit på en riktig väg, hvarom dessutom de tal- 

rika intygen från trovärdiga personer, som vändt sig till densamma, 

äfvensom anstaltens allt större anlitande bära tillräckligt vittne. 

Genom fortsatta experimenter och ytterligare vidgad erfarenhet 

skall bolaget Parasiticida helt säkert så småningom komma att 

öfvervinna äfven sådana svårigheter, som ännu ej kunnat nöjak- 

tigt utredas. 
Sven Lampa. 

Uppgift öfver insamling af ållonborrelarver inom 

Halland 1893. 

re LS 
Socken: BRO rg 

MESSE es 610 0,06 36,60 

ID [000 eee ee en eee 142 0,06 8,52 

A EE ee Een 293 0,10 29,30 

SIO MC e ee EIER BET EN rc. 145 0,10 14,50 

[CHEN ae Ireland ALA eq À 206 O,10 20,60 

Summa 1,396 —— 109,52 

Aug. L—s. 

——nnN NN SSA 
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Om mullvadssyrsan. I en gammal jordbruksbok (Ade- 

lichen Land und- Feld-Leben, af Wotrr HELMHARD, Herre till 

Hohberg, Friherre. Nürnberg 1701) finner man en uppgift Om 

mullvadssyrsan, Gryllotalpa vulgaris, hvarur följande må hämtas: 

»Detta skadedjur är icke bekant öfverallt, och lycklig är den 

trakt, där man icke vet något om detsamma. Det är ett skad- 

ligt och fördärfligt djur för trädgården, hvilket under jorden an- 

griper växterna och uppäter dem. — — — — — — — — 

Herr DE SERRES omnämner, att om man i trädgärden sär 

hampa intill sängarna, tåla de s. k. jordkräftorna icke lukten, utan 

fly bort därifrån, hvarföre tillrådes att trädgården delas i 4 eller 

6 delar, hvaraf årligen en del odlas med hampa.» 

I anledning af denna uppgift försöktes medlet på 1850-talet 

i en trädgård i Halland, där skadedjuren förefunnos i sådan 

mängd, att all odling af grönsaker nästan måste upphöra. Under 

två år efter hvarandra odlades öfver hela köksträdgården hampa 

med den påföljd, att mullvadssyrsorna aldrig sedan visat sig där. 

Om det nu var till följd af hampodlingen eller af annan orsak 

som insekten försvann, torde blifva svårt att med säkerhet afgöra, 

men det kunde ju vara skäl, att där sådana finnas, göra ytter- 

ligare försök med hampodling, möjligen kan sådan odling äfven 

bidraga till att fördrifva andra skadeinsekter. 

Aug. L—s. 

Tribolium confusum Duv., en för Sverige ny skalbagge, 

har jag under vinterns lopp anträffat här 1 Stockholm bade som 

larv och fullbildad. Den star nära den hos oss förut kinda 7. 

ferrugineum FABR., men skiljes lätt fran denna därigenom, att 

antennerna småningom tilltjockna mot spetsen, under det ferru- 

gineum har deras tre sista leder afsatta till en klubba. Bada 

arterna lefva företrädesvis i bagerier, kvarnar o. d., men hafva 

äfven någon gång blifvit tagna under barken på gamla träd. 

Tribolium confusum är förut känd från södra Europa, och går 

upp till Berlin, samt i västra Europa ända upp till Manchester i 

England. Som den tyckes godt fortplanta sig här, få vi anse den 

införlifvad med vår svenska fauna, äfven om vi ej hälsa den väl- 

I 
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kommen, då den ovillkorligen måste räknas till skadeinsekternas 

talrika klass. Efter all sannolikhet har den blifvit hit införd med 

utländsk spannmål. 

Claes Grill. 
2 

Rofgiriga acarider. Under vistelsen på Gotland den sist 

förflutna sommaren infängade jag en dag fyra stycken CX/orops 

Nasuta (nära besläktade med kornflugan) och då jag önskade 

bringa dessa till att lägga ägg, infördes de som vanligt i en glas- 

cylinder, som ställdes öfver en gräsplanta uti en blomkruka. Två 

flugor voro snart borta och kunde ej återfinnas, och dagen därpå 

låg den tredje på jordytan med afbiten vinge. Jag kunde till 

en början ej angifva orsaken härtill, men kom snart på det klara 

därmed, sedan den fjärde flugan äfven strukit med. Denna ob- 

serverades litet noggrannare, och därvid märkte jag, att hon satte 

sig på jorden och sedan efter en kort stund låg död med benen 

i vädret, på samma plats, där hon suttit. Hon flyttades nu till 

ett på bordet liggande papper och undersöktes med lupen, då en 

för blotta ögat nästan osynlig, hvit acarid kröp på hennes kropp, 

och jag fann då hvem mördaren var. Sedermera lades nyss dö- 

dade, större flugor på jorden i krukan och dessa angrepos äfven, 

sålänge de voro mjuka, af många dylika, små och rofgiriga djur, 

men sedan de torkat, öfvergåfvos de. 

Samma myrjord som nu, begagnades äfven förliden sommar 

i krukan, utan att då några dylika smådjur observerades. Före- 

gående vinter hade krukan och den uttorkade jorden förvarats å 

vinden, och hade antagligen acariderna under hösten eller föl- 

jande vår uppstått. Emellertid synes häraf, att det är välbetänkt 

att först sterilisera den jord, man ernar använda till liknande 

ändamål. 

Anteckningar om insekters massuppträdande. Man hör 

ofta berättas, att den eller den insektarten för kortare eller län- 

gre tid sedan förekommit i ovanlig myckenhet, utan att fullt nöj- 

aktiga förklaringar häröfver kunna afgifvas, och så kommer nog 

ständigt att fortfara, såvida man ej noga antecknar tiden för upp- 

trädandet samt om möjligt de omständigheter, som man kan anse 

hafva förorsakat insektens ovanligt stora förökning. Hit höra 

Entomol Tidskr. Arg.15, H. 4 (1894.) 16 
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kanske förnämligast väderleksförhållandena under och efter näst 

föregående generations utvecklingstid samt bristen på parasiter. 

Då det ej kan förnekas, att kännedomen om de verkliga orsa- 

kerna till en insektarts periodiska uppträdande mången gång torde 

kunna medföra stort gagn, ifall det blir fråga om dess utrotande, 

vore det ju särdeles Onskligt, om våra entomologer och andra 

intresserade ville till undertecknad insända uppgifter 1 ämnet, 

hvilka sederméra kunde inflyta i denna Tidskrift. Exemplar af 

insekten böra hälst meddelas, då detta låter sig göra. 

Sven Lampa. 

UTROTNINGSMEDEL. 

Amerikanskt radikalmedel mot ohyra på husdjur. En 

mr E. H. Kern 1 Kansas märkte att några af hans svin icke 

mådde riktigt väl, och att de ofta gnedo kroppen mot till buds 

stående föremäl, såsom stolpar, stängsel o. d. Det befanns till 

sist, att de voro mycket besvärade af löss. För att befria dem 

därifrån, hällde han ett par kannor stenkolsolja i en spruta samt 

strilade sedan oljan öfver svinen. Då dessa ej ville stå stilla 

under operationen, lades i en ho några näfvar majs, som sattes 

till djuren, hvilka därefter, under förtärandet däraf, höllo sig så 

pass lugna, att besprutningen kunde grundligt äga rum. Gran- 

narna förutsade visserligen, att håren skulle falla af, eller att 

blåsor skulle uppkomma à djurens hud efter det skarpa medlet, 

men detta blef ei händelsen. Följande morgon verkställdes en 

noggrann undersökning å de sålunda behandlade djurens ryggar, 

och befanns därvid huden. vara betäckt med lossnade stycken 

af smuts och fjäll efter skabb, samt att mellan och under dessa 

befunno sig tusentals döda löss. Resultatet blef äfven, att djuren 

fingo en slät och fin hud, samt blefvo, som man kunde vänta, 

fullkomligt fria från ohyran. Medlet hade äfven försökts i höns-: 

hus samt mot löss på hästar. Ett flanellstycke, mättadt med god 

stenkolsolja och appliceradt på en hästs ben, hvars hår äro full- 

satta med stingägg, medför den goda verkan, att äggen lossna 

och: snart affalla. : (Insect. Life,..Vol..VI, p. 2702: 1894). 

Sven Lampa. 
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ÖFVERSIKT AF SKANDINAVIENS 

PSEUDONEUROPTERA 

AF e 

H. D. J. WALLENGREN, 

Under denna rubrik är det författarens afsikt att lämna en 

kort beskrifning öfver de till familjerna Odonata, Ephemeride 

och Perlide hörande arter, som hittills blifvit, så vidt kändt är, 

funna pa vår halfö. Han förbigär den hithörande fam. Psocide, 

emedan dithörande arter blifvit jämförelsevis nyligen af lektor 

SPÅNGBERG förtjänstfullt behandlade i Kongl. Vet. Akad. Förhand- 

lingar 1878. Fam. Odonata har också på omsorgsfullt och om- 

ständligt sätt blifvit: beskrifven af lektor JOHANSSON, men detta 

arbete är numera svårtillgängligt. Det utgafs redan 1859 under 

titel »Sveriges Trollsländor» och afsåg således icke hela vår 

halfö. Dessutom hafva sedan dess andra åsikter i systematiken 

gjort sig gällande, så att en öfversikt af denna familj synes nu- 

mera behöflig. De båda öfriga familjerna hafva däremot icke 

blifvit inom landet beskrifna sedan LINNEs tid, och vi känna ej 

om dem mer, än hvad ZETTERSTEDT meddelat i »Insecta Lap- 

ponica». 

Pseudoneuroptera höra till de insekter, som hafva ofullstän- 

dig metamorfos och kunna därför ej rimligtvis föras till LINNÉS 

gamla ordning Meuroptera. ERICHSON har också redan för länge 

sedan skilt dem därifrån, men förde dem till Orthoptera, hvilken 

ordning de verkligen komma närmast, ehuru de väl näppeligen 

kunna därmed helt förenas. Där ej mundelarna äro förkrympta, 

hafva de dessa starkt utvecklade och oftast delad underläpp. 

Men med undantag af Psocide, som lefva af både animalisk och 

vegetabilisk föda, lefva de öfriga uteslutande af rof, både såsom 

larver och zmagines, då däremot de egentliga Orthoptera hämta 

I 
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sin näring ur växtriket. Pseudoneuroptera hafva ej häller per- 

gamentartade täckvingar, utan alla vingarna, där sådana äro till- 

städes, äro alltid hinnaktiga och genomdragna af längdnerver 

samt mer eller mindre talrika tvärnerver. För öfrigt hållas vingarna 

under hvilan sällan platt lagda öfver abdomen, utan oftast ut- 

spärrade från kroppen, upprätta eller öfver abdomen takformigt 

lagda. ° 

Hithörande insekter fördelas på följande familjer. 

I, Antenner mycket korta, sylformiga; vingar under hvilan utspärrade eller 

upprätta, aldrig platt eller takformigt lagda öfver abdomen. (Oceller 3.) 

A. Båda vingparen af nästan samma storlek och längd, med en grof tvär- 

nerv (znodus eller zodulus) från midten af costa, hvilken skär radial- 

grenen och i hvilken subcostalgrenen slutar. (Tarserna treledade, mun- 

delarna starkt utvecklade, bitande, inga långa analborst)...... Odonata. 

B. Båda vingparen olika långa, bakvingarna nästan hälften kortare än de 

främre eller felslående; ingen zodılus vid midten af costa, (Tarserna 

3—5 ledade; mundelarna förkrympta, 2—3 långa analborst.) Ephemeride. 

II. Antenner långa, knappformiga, pärlbandlika, borstformiga eller trådformiga. 

(Ingen zodulus.) 

A. Antenner pärlbandlika eller trådformiga; vingarna under hvilan lig- 

gande platt öfver, eller halft cylindriska omkring abdomen; subcostalnerv 

finnes; bakvingarna lika stora med, eller bredare än de främre, eller 

vingarna förkrympta; oceller alltid 3, oftast 2 köttiga analtrådar; tar- 

sernauitreledade ne... Se me u ee ENE een Perlidæ. 

B. Antenner borstformiga; vingarna under hvilan takformigt lagda öfver, 

aldrig cylindriskt omkring abdomen; subcostalnerv saknas; bakvingarna 

mindre än de främre; oceller 3, eller då vingarna äro förkrympta eller 

saknas, äro ocellerna inga; tarserna 2—3-ledade .......-.....-- Psocide. 

I. Fam. Odonata rare. 

Denna familj har alltid fyra, starkt nätädriga vingar, som 

under hvilan äro antingen horisontelt utstående eller mer eller 

mindre upprättstående. De mycket korta antennerna hafva 5—7 

leder. Mundelarna starkt utvecklade, men palperna små och 

dolda. Larverna lefva i färskt vatten och nära sig af där före- 

kormmande insekter och andra vattendjur. De fullbildade djuren 

äro likaledes rofdjur och fånga sina rof under flykten, som hos 

de större arterna är ganska snabb och ihållande. 

I afseende på vingarnas längdnerver anmärka vi, att de tre 
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främsta från vingbasen kommande, framifrån räknade äro: costal-, 

subcostal- och radialnerverna; den 4:e längdnerven utgår från 

den tvärnerv, som tillsluter diskfältet, hvilket är ganska kort och 

beläget invid vingbasen, hvarföre det af andra kallas basfält. Den 

4:e längdnerven är subradialnerven och från den utgå bakifrån 

merendels carpal-, metacarpal- och sesamoidgrenarna, af hvilka 

metacarpalgrenen stundom är tvägrenig (stundom utgå dessa gre- 

nar från radialnerven). Från diskfältets tvärnerv utgår ofta en 

kort glenoidalgren, som sammanlöper med den från basen kom- 

mande och baksidan af diskfältet bildande ulnarnerven. Bakom 

sistnämnda nerv, invid föreningspunkten med glenoidalgrenen, 

bildas af tvenne långa tvärnerver, lätt skilda genom sin groflek 

från de öfriga, som innesluta fyrsidiga eller flersidiga smärre 

Fig. 1. Framvinge hos Libellula quadrimaculata: 1, nodulus; 2, pterostigma; 
3, triangeln; 4, diskfältet; a, costalnerv; b, subcostalnerv; c, radialnerv; d, 
subradialnerv; e, carpalgren; f, metacarpalgren; g, sesamoidgren; h, ulnargren, 

som nära basen upptager den korta glenoidalgrenen; i, abdominalnerv. 

celler, en större tresidig cell, hvilken benämnes triangeln och 

ofta genom korta nerver delas i flera smärre celler, men stundom 

är odelad. Hos en grupp, Calopterygina, saknas den alldeles 

och hos en annan, Agrzonina, ersättes den oftast af en trapez- 

formig cell, som ligger vid ulnargrenen, men alldeles invid disk- 

fältets yttre sida och ej så, som hos de öfriga grupperna, skild 

från detta genom mellanliggande små celler. Ett sådant förhål- 

lande antydes redan hos de 3 första grupperna därigenom, att 

glenoidalgrenen hos dem stundom bildar en kort gemensam stam 

med subradialgrenen. De öfriga längdnerverna hafva för familjen 

ingen synnerlig vikt vid systematiken, ehuru äfven vid deras för- 

delning finnas olikheter. — Ofta finnes, i synnerhet på bakvin- 

garnas inkant vid abdomen, en ej i celler delad, mot vingen 

olikfärgad, mer eller mindre pergamentartad membran, som be- 

3 
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nämnes bihanget, och saknas endast hos de två sista grupperna, 

ehuru det hos andra kan vara ganska litet. Vingarna äro vid 

basen ofta tämligen breda, bakvingarna oftast bredare än fram- 

vingarna, men hos sista gruppen äro de däremot vid basen myc- 

ket smala samt utvidga sig först ett stycke från denna, hvarför 

de hos denna grupp sägas vara skaftade. Vingfälten bakom 

hvarje längdnerv benämnas efter den närmast framom hvartdera 

varande nerven. 

De grupper, som hittills antecknats såsom träffade på vår 

halfö och tillhörande denna familj, särskiljas lätt enligt följande 

öfversikt, där de uppgifna karaktererna gälla endast för våra 

arter. 

I. Bakvingarna med tydligt och starkt utveckladt bihang, och deras triangel 

skild från diskfältet genom mellanliggande celler (vingarna ej skaftade). 

A. Vingarnas metacarpalgren enkel, alltid ogrenad; de främre utan tvär- 

nerver i radialfältets första tredjedel närmast utanför zodu/us; de bakres 

triangel till formen olik de främres; underläppens sidoflikar utan tand 

och \bihang- er. nl EN a ee eee Libellulina. 

B. Vingarnas metacarpalgren nästan alltid tvägrenig !, de främre med tvär- 

nerver i hela radialfältet ända från zodu/us; de bakres triangel till 

formen merendels lik de främres; underläppens sidoflikar med tand och 

bihang. 

1. Ögonen på hjässan vidt skilda från hvarandra eller blott i en punkt 

sammanstötande; det lilla vingfältet närmast framför triangeln utan 

ÉVARNOEV 22202 de 0 Dea ee SSA GSE PANG SONEN Gomphina. 

2. Ögonen på hjässan hopstående till en längre eller kortare del; det 

lilla vingfältet närmast framför triangeln med tvärnerv Æschnina. 

II. Bakvingarna utan tydligt bihang. (Underläppens sidoflikar med tand och 

rörligt bihang, framvingarna utan triangel.) 

A. Vingarna ej skaftade, utan trapezformig cell invid diskfältet; de främres 

costalfält med talrika tvärnerver mellan basen och zodw/us. Calopterygina. 

! SELYS LONGCHAMPS säger i sin Fn. Neur. de l’Asie Sept. p. 37, att 

denna gren skulle hos 4. coerulea nästan alltid vara odelad, men pa alla 

expl., som förf. undersökt, och dessa äro ej få, har den alltid varit tvågrenig, 

dock är oftast den bakre grenen mycket finare än den främre. Sadan är den 

också hos arterna af det gamla släktet Gomphus, Endast hos O. forcipatus 

har förf. någon gång funnit den helt och hållet saknas, eller mer eller mindre 

försvinna bland vingens små celler, likväl är den oftast äfven hos den arten 

ganska tydlig, men som hos öfriga till samma fordna släkte hörande arter 

finare än den främre grenen. Hos Cordulegaster åter äro båda grenarna lika 

grofva och mycket längre, än hos de andra till gruppen hörande arterna. 

4 
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B. Vingarna skaftade, med trapezformig cell invid diskfältet; de främres 

costalfält med högst 2— 3 tvärnerver mellan basen och zodu/us. Agrionina. 

I. Gruppen Libelluiina Raus. 

Ögonen sammanstötande; vingarna under hvilan horisontelt 

utstående, de bakre bredare än de främre; främre sidan af ving- 

triangeln kortast, betydligt kortare än den inre; labialpalperna 

tväledade; hos © tre analbihang. Gruppens arter fördelas i släk- 

ten enligt följande öfversikt. 

I. Ögonens bakkant jämn, utan någon på tinningarna utskjutande tandlik för- 

längning; triangelns på framvingarna främre kant knappast hälften så lång 

som inkanten. (Bakvingarnas analhörn hos båda könen afrundadt.) 

A. 

B. 

Alla vingarnas carpalgren vägformigt slingrande; framvingarnas costal- 

fält med 10 eller flera tvärnerver emellan vingbasen och zodılus. 

I. Framvingarnas triangel, som utåt begränsas af 4—5 celler, delad 

af minst 2 nerver. Bakvingarna med mörk basfläck. 

a. Bakvingarnas triangel delad af minst ı tvärnerv; framvingarnas 

cell närmast framom triangeln delad genom tvärnerv; abdomen 

tämligen jämnbred, blott sista segmenterna småningom afsmal- 

Mende nmol anus 2 7 ln A eS ak Platetrum. 

b. Bakvıngarnas triangel odelad; framvingarnas cell närmast fram- 

om triangeln ej delad genom tvärnerv; abdomen smäningom 

fran basen afsmalnande mot anus..........-..--.-.------ Libellula. 

Framvingarnas triangel, som utät begränsas af 3 celler, delad af 

högst ı tvärnerv. Bakvingarna utan mörk basfläck. (Bakvingarnas 

triangel odelad, och abdomen småningom fran basen afsmalnande 

AGE TUSEN ees Ne Re ebene Orthetrum. 

Alla vingarnas carpalgren jämn, på intet ställe vägigt slingrande; fram- 

vingarnas costalfält med färre än 10 tvärnerver emellan vingbasen och 

nodulus. (Framvingarnas triangel delad genom 1 tvärnerv, bakvingar- 

nas oftast odelad) ?. 

it. 
‘ 

Framvingarnas glenoidalgren utgår från diskfältets tvärnerv ur samma 

punkt som radialgrenen, knappast förenad med honom i en föga 

märkbar stjälk; pannan med stor hvit fläck; bakvingarna med mörk 

Hack bassin. au Aa tan Leuchorhinia. 

Framvingarnas glenoidalgren utgår från diskfältets tvärnerv ur 

samma punkt som subradialgrenen, förenad med honom i en kort, 

men tydlig gemensam stjälk; pannan utan hvit fläck; bakvingarna 

utan mörk fläck, men stundom med gul fläck vid basen Sympetrum. 

> Endast hos Leuchorhinia finnes högst sällan en tvärnerv i bakvingarnas 

triangel. 
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II. Ögonens bakkant med en på tinningarna utskjutande tandlik förlängning; 

triangelns på framvingarna främre kant något mer än hälften så lång som 

inkanten. (Vingarnas carpalgren på intet ställe vågig.) 

1. Bakvingarna utan mörk fläck vid basen samt med litet bihang och hos 

3 tydligen vinkladt analhörn; framvingarnas triangel delad genom en 

nerv. À 

<a. Bakvingarnas basfält närmast innanför triangeln med blott en 

tvärnerv (närmast vingbasen); deras triangel odelad; abdomen mot 

spetsen wtyidgad.. 0... 20 ern nat Pere ne Cordulia. 

b. Bakvingarnas basfält närmast innanför triangeln med 2 tvärner- 

ver (I närmast vingbasen och 1 närmast triangeln); deras triangel 

delad genom 1 tvärnerv ”; abdomen mot spetsen knappast utvid- 

BREI LEE HERE ERDE ee Re NEN Somatochlora. 

2. Bakvingarna med mörk fläck vid basen samt hos 5 med rundadt anal- 

hörn, emedan den inre utskärningen fylles af det stora bihanget; fram- 

vingarnas triangel delad genom en nerv och därjämte genom en annan 

Mot den forra vinkelställd u en ER NE Epitheca. 

|. Släktet Platetrum New. 

Bakvingarna med en tresidig, gult nätådrig, svartbrunaktig 

basfläck; framvingarnas basfläck af samma färg, men långsträckt; 

ingen mörk fläck vid #odulus på något af vingparen; abdomen 

hos den fullmogna © ofvantill bläpudrad, hos 2 och den yngre 

o ej bläpudrad. 

a. Abdomen platt och mycket bred. 

1. P. depressum Lin. Alla vingarna vattenklara, deras disk- 

fält gult; abdomen gulbrun med gula kantfläckar; framvingarnas 

basfläck bred, täckande diskfältet; bihanget hvitt. Framvingens 

längd 35—37 mill. 

Lin. F. S. 1763. —*SELys Mon. 34, 2; Revue 8, 3. — BURM. 

Handb. II, 2, 860, 72. — RAMB. Neur. 53. — JOHANSS. Odonata. 22. 

— CHARP. Lib, t. IV. — BRAUER Neur. 14. — ROSTOCK Neur, 125. 

Allmän i södra och mellersta Sverige och äfven i södra 

Norge. Vissa år träffas den tämligen sparsamt, men under andra 

däremot talrikt. Stundom företager den stora vandringståg. Ett 

sådant tåg drog år 1892 den 1 juni öfver Mariestad och be- 

> Endast S. arctica saknar mycket sällan denna tvärnerv, då således tri- 

angeln är odelad. 
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stod af flera millioner individer. Ett dylikt tåg iakttogs äfven 

i slutet af maj 1841, dragande från Göteborg till Stockholm. 

Arten är ej anmärkt i Lappmarkerna och är tämligen sällsynt 

norr om Upland. (5—8) +. 

b. Abdomen ej platt och föga bred. 

2. L. fulvum Mt vi. Alla vingarna vattenklara, deras disk- 

fält gult; abdomen rödgul eller brun; framvingarnas basfläck smal, 

- ej täckande diskfältet, samt en dylik framom de bakres basflack ; 

bihanget svartaktigt, framvingarnas spets med en liten brun flack, 

som hos & är mindre eller helt och hållet saknas. Frvs längd 

omkr. 35 mill. 

MÜLL. F. Fredr. 62. — SELYS Revue 9, 4. — JoHANSS. Odo- 

nata 28. — BRAUER Neur, 14. — Rosrock Neur, 125. — Conspurcata 

FABR. E. S. Suppl. 283. — Burm. Handb. II, 2, 862, 71. — Ramp. 

Neur. 76. — CHARP. Lib. t. II. — SELYS Mon. 35. 

Högst sällsynt i Skane (Farhult). (6.) 

2. Släktet Libellula Lin. 

Bakvingarna med en tresidig, gult nätädrig, svartbrun bas- 

flick; framvingarna alldeles utan mörk basfläck, men alla fyra 

vingarna med en mindre mörk flack vid zodulus; abdomen hos 

den fullmogna © ofvantill ej blapudrad, utan lik honans. 

1. L. quadrimaculata Lin. Alla vingarnas bas mer eller 

mindre saffransgul; abdomen gulbrun; bihanget hvitt. Frvs langd 

36—38 mill. 

Lin. F. S, 1459. — ZETT. Ins. L. 1037. — SELYS Monogr. 32, 

1; Revue 7, 2. — BURM. Handb. 4, 2, 861, 79. — Ramps. Neur. 50. — 

JoHanss. Odon, 25. — CHARP. Lib. t. III. — BRAUER Neur. 13. — 

ROSTOCK Neur. 125, 

Allmän i S. och M. Skandinavien, mera sällsynt i de nord- 

ligare landskapen och Lappland. (5—8.) Den förekommer i hela 

vår världsdel, i Mindre Asien, i Sibirien ända till Kamtschatka 

och i N. Amerika. Äfven denna art företager stundom vandrin- 

* Siffrorna inom parentes angifva månaderna, då hvarje art förekommer 

såsom imago. 
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gar i tallösa skaror. Förf. har någon gång sett honan dyka 

djupt ned under vattnet, för ätt lägga sina ägg samt därefter 

återigen med buller uppkomma, ehuru hon vanligen släpper äggen 

under det att hon blott neddoppar analspetsen under vattenytan. 

Arten varierar med vingarnas framkant gul och stundom med 

pterostigmat omgifvet af en brun fläck. 

3. Släktet Orthetrum Newm. 

Vingarna vattenklara, utan mörk basfläck och mörk fläck 

vid nodulus; abdomen kölad, segmenterna obetydligt bredare än, 

eller lika breda med längden; abdomen hos den fullmognade & 

blåpudrad, hos yngre hanar mer lik honans. Öfre analbihangen 

hos © af våra arter svarta och undertill tandade. 

a. Pierostigma svartbrunt; bihanget svartgrätt. 

1. O. cancellatum LIN. Thorax med 2 svarta längdstreck 

framtill och 2 krokiga linier af samma färg pä hvardera sidan; 

abdomen brungul med 2 svarta längsgående band. Frvs längd 34 

— 37 mill. 

Lin. F. S. 1465. — SELYS Monogr. 37, 4; Revue 12, 5. — BuRM, 

Handb. II, 2, 859, 70. — Rams. Neur. 77. — JOHANSS. Odon. 30. — 

CHARP. Lib, t. V. — BRAUER Neur. 14. — Rostock Neur. 126, 

Där och hvar i S. och M. Sverige, på vissa ställen talrik, 

men på andra sällsynt. (6—8.) Ännu ej anmärkt i Norge. 

b. Zrerostigma gult eller brungult; bihanget hvitt. 

2. .O. coerulescens Far. Thorax med 2 hvitaktiga band 

framtill; abdomen längs midten med en svart linea och på hvarje 

segment med 2 mer eller mindre tydliga svarta punkter. Frvs 

längd 32—34 mill. 

Fas, E. S. Suppl. 285. — SELYs Revue 22. — BURM. Handb. II, 

2, 859. — JOHANSS. Odon. 31. — CHARP. Lib, t. VI. — BRAUER Neur. 

14. — Rostock Neur. 126. — Olympia FONSCOL, An. d. 1. Soc, Ent. de 

Fr. VI, 136, t. 5, fig. 2. — SELYS Monogr. 40. — RAMB. Neur. 67. — 

Dubia Rams, 1. c. 67. — Opalina CHARP. Hor. Ent. 45. 

8 
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Inom Sverige ännu endast funnen vid ån nära Gusums bruk, 

där den skall vara talrik; inom S. Norge anmärkt ett par gån- 

ger. (7—8.) 

4. Släktet Leuchorhinia BRIT. 

Vingarna vattenklara, de bakre med mörk basfläck, de främre 

utan, eller med 1—2 svartaktiga baspunkter och ofta med en 

svartaktig, mindre basfläck; abdomen svart, hoptryckt, men vid 

basen svälld; dess segmenter längre än breda; vingnerverna utan- 

för plerostigma hvita; panna och munsköld hvita. Öfre anal- 

bihangen hos © undertill tandade. 

1. Öfre analbihangen hos I svarta. 

a. Abdomen föga sammandragen vid 4—5 segmenterna, med gul- 

bruna ryggfläckar på de 6 första segmenterna och en citrongul, 

baktill afsmalnande fläck på det 7:de segmentet, hvilken intager 

nästan hela segmentets längd. 

1. L. pectoralis CHARP. Framvingarna med 1—2 eller 

ingen svart punkt vid basen; bakvingarnas svartbruna basfläck 

utåt gulkantad; plerostigma svart. Frvs längd omkr. 32 mill. 

CHARP. Hor. Ent. 46; Lib, t. XIII. — SELYS Revue 56. — BURM. 

Handb. II, 2, 851. — JoHanss. Odon. 45. — BRAUER Neur. 15. — 

Rostock Neur, 121 & 129, — Rubicunda RAMB. Neur. 109 (nec Lin.). 

Högst sällsynt i Skåne, äfven funnen vid Tidö i Vestman- 

land. (5—6.) 

b. Abdomen starkt sammandragen vid 5—6 segmenterna, med orange- 

gula eller hos & röda ryggfläckar på de 7 första segmenterna 

2. L. dubia VAN D. LIND. Framvingarna vid basen med 

en svartbrun punkt och en svartbrun fläck, som intager den cell, 

hvilken begränsar bihanget; bakvingarnas bruna fläck har framom 

sig en svart punkt; ryggfläcken på abdomens 7:e segment sträcker 

sig knappast öfver dettas främre hälft; pterostigma mörkbrunt. 

Frvs längd omkr. 27 mill. 

VAN DER LIND Monogr. 16, — SELYS Revue 50. — JOHANSS, 

Odon. 40. — BRAUER Neur. 14. — RoSTOocK Neur, 122. 

Tämligen sällsynt ända upp i Lappland, äfven i Skåne; inom 

£ 
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Norge skall den vara allmännare än följande och där funnen 

nordligast i Saltdalen. (6—7.) 

3. DL. rubicunda Lin. Framvingarna vid basen utan eller 

med föga märkbar svartbrun punkt och med en svartbrun fläck, 

som ej‘intager hela den cell, hvilken begränsas af bihanget; bak- 

vingarnas svartbruna fläck har framom sig ingen svart punkt; 

ryggfläcken på abdomens 7:e segment sträcker sig betydligt öfver 

dettas främre hälft; plerostigma antingen brunt eller rödt (æ') 

eller svart (9). Frvs längd omkr. 28 mill. 

LIN, F. S. 1462. — ZETT, Ins. L. 1038. — JOHANSS, Odon. 43. 

— BRAUER Neur, 15. — Rostock Neur. 122. — Pectoralis var. CHARP. 

Tib.st. XTIT. 

Allmän i hela Skandinavien ända upp i Lappland och Finn- 

marken. Äfven känd från Sibirien. (5—7.) 

2. Öfre analbihangen hos 5° hvita, vid basen och i spetsen svarta; ab- 

domen starkt sammandragen vid 4—5 segmenterna, med gula rygg- 

fläckar på de 3 första (5), eller på de 5—6 första segmenterna (9). 

4. L. albifrons Burm. Framvingarna vid basen med in- 

gen eller en liten svart fläck; bakvingarnas svartbruna fläck hos 

? gulkantad; vingarnas bas hos 2 något gulaktig; abdomen hos 

o delvis hvitpudrad; plterostigma svart. Frvs längd 27—29 mill. 

Burm. Handb. II, 2, 851. — SELYS Monogr. 57; Revue 59. — 

Rams. Neur. 110. — JOHANSS. Odon. 47. — BRAUER Neur. 15. — Ro- 

STOCK Neur, 122. 

Hos oss ganska sällsynt och endast funnen vid Stockholm 

samt i Östergötland.- (7—8.) 

5. Släktet Sympetrum New. 

Vingarna vattenklara, utan mörk basflack; abdomen vid ba- 

sen något svälld, ofta mot anus något utvidgad; dess segmenter 

längre än breda, hos & ofvantill ej bläpudrade, men röda eller 

svarta; Ofre analbihangen hos © undertill tandade; panna och 

munsköld ej hvita. 
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I. Benen svarta med gulaktig rand längs utkanten; abdomen hos den 

fullmogna 5° röd. 

a. Bakvingarna med stor gul basfläck, de främre vid basen mer 

eller mindre gula; öfre analbihangen hos G' röda, mot spetsen 

svarta; slidan hos © kort och tilltryckt. 

vs. flaveolum Lin. Framvingarna ofta i trakten af xo- 

dulus gula; thorax på sidorna gul eller gulbrun med 2 svarta, 

krokiga linier; abdomen gul eller gulbrunaktig; bihanget hvitt. 

Frvs längd 25—29 mill. 

Var. Framvingarna längs framkanten bredt gula ända från 

basen till förbi nodulus. 

LIN. F. S. 1460. — ZETT. Ins. L. 1038. — SELYS Monogr. 45; 

Revue 33. — Burm. Handb. II, 2, 851. — Rams. Neur. 104. — CHARP. 

Hor, Ent. 49; Lib. t. IX. — JoHANss. Odon. 36. — BRAUER Neur. 15. 

— Rostock Neur. 123. 

Ofverallt allmän, men sällsynt i Lappland och andra nord- 

liga provinser; äfven i S. och M. Norge. (7—10.) Förekommer 

ock i hela N. Asien. 

b. Bakvingarna utan gul basfläck; de främre sällan obetydligt gula 

vid basen; öfre analbihangen hos © gulaktiga; slidan hos © ned- 

böjd. 

2. S. vulgatum Lin. Thorax på sidorna gul eller gul- 

brun med 3 svarta, krokiga linier, af hvilka den mellersta mer- 

endels är kort; abdomen smutsigt gulbrun med svartaktig linea 

längs sidorna på de 3—5 första segmenterna. Frvs längd omkr. 

30 mill. 

Lin. F. S. 1461. — ZETT. Ins. L. 1037. — SELYS Revue 45. — 

BURM. Handb, II, 2, 851. — Rams. Neur. 99. — CHARP, Lib. tab. X, 

f. I. — JOHANSS. Odon.: 33. — BRAUER Neur. 16. — RoSTOcK Neur. 124. 

Öfverallt allmän, men sällsynt i Lappland; äfven i S. och 

M. Norge. (7—10.) Äfven funnen på Kirghisiska steppen. 

2. Benen svarta, pä sin höjd med gula höftleder eller med gul rand 

längs insidan af första lärparet. 

a. Öfre analbihangen hos 5 gulaktiga; slidan hos Q tilltryckt; ab- 

domen hos den fullmogna G' blodröd, men på torkade exemplar 

rödbrun. 

II 
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3. S. sanguineum MöLL. Vingarna vid basen gula; tho- 

rax på sidorna gulrödaktig med 3 svarta, krokiga linier; abdomen 

gulaktig; bihanget gråaktigt. Frvs längd 28—29 mill. 

MULL. F. Fredr. 62. — SELYS Revue 31. — JOHANSS, Odon. 35. 

— Braver Neur. 16. — ROSTOCK Neur, 125. — Koeselii SELYS Mo- 

nogr. 47. — Rams. Neur. 103. — Nigripes CHARP. Lib. 77, t. X. 

Tämligen sällsynt i S. och M. Sverige; ej anmärkt i Norge. 

(728) 
b) Öfre analbihangen hos 9° svarta; slidan hos 9 starkt nedböjd; 

abdomen hos den fullmogna 5 svart eller svartbrun. 

4. S. scoticum Donov. Vingarna vid basen ofärgade (>) 

eller gulaktiga (9); thorax på sidorna med 2 breda, gula band 

och däremellan gula fläckar, undertill med 3 små i triangel ställda 

gula fläckar; abdomen ofvan gulaktig, undertill och på sidorna 

svart; bihanget hvitt. Frvs längd 25—26 mill. 

Donov, Brit. Ins. XV, 523. — SELYS Monogr. 53; Revue 48. — 

Rams, Neur. 105. — JOHANSS. Odon. 38. — BRAUER Neur, 16, — Ro- 

STOCK Neur. 124. — Flaveolata Lin. F. S. 1460 (2). — Cancellata 

ZETT. Ins. L. 1039 (nec LIN.). — MULL, F. Fredr. 61 (nec LIN.), — 

Nigra CHARP. Lib, t. XII. — Veronensis CHARP. Hor. Ent. 46. 

Allmän äfven i norden (7—10). Också i hela N. Asien och 

N. Amerika. 

6. Släktet Cordulia LEACH. 

Bakvingarna utan mörk basfläck och deras analhörn hos fof 

vinkladt, hos © rundadt; abdomen vid basen svälld, mot spetsen 

betydligt utvidgad; öfre analbihangen hos & otandade, undertill 

med sma knölar mot spetsen; nedre analbihanget hos © gaffel- 

formigt deladt ända till basen; slidan hos & tilltryckt, djupt två- 

klufven, bildande 2 längre lameller; kroppen metallgrön; benen 

alldeles svarta; i basfältet å bakvingarna närmast innanför tri- 

angeln finnes blott en tvärnerv och i framvingarnas costalfält 7— 

9 tvärnerver. 

1. C. ænea Lin. Alla vingarna ofärgade med svart ptero- 

stigma (5), eller vid basen gula med brunt pterostigma (9); 

12 
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pannan enfärgadt metallgrön; abdomen på sidor och rygg ofläc- 

kad, men undertill mot basen gul. Frvs längd 34—36 mill. 

LIN. FE. S. 1466. — STRÖMS K. D. V. Selsk. Skr. II, 90. — SE- 

LYS Monogr. 67; Revue 75; Synops. d. Cord. 33. — RAMB. Neur. 151. 

— Burm. Handb. II, 2, 846. — CHARP. Hor, Ent. 38; Lib. t. XIV. — 

JoHaxss. Odon. 57. — BRAUER Neur. 16. — ROSTOCK Neur. 127. 

Allmän; förekommer äfven i Lappland vid Ruskola (SPANG- 

BERG) och träffad i Norge in i Söndmöre. (5—7.) Förekommer 

vidare ända ned i Algier och genom Sibirien in uti Kamtschatka. 

7. Släktet Somatochlora CHaARP, 

Bakvingarna utan mörk basfläck och deras analhörn hos & 

vinkladt, hos 2 rundadt; abdomen vid basen svälld, men mot 

spetsen föga utvidgad; öfre analbihangen hos X med 1—3 tän- 

der; nedre analbihanget odeladt, tresidigt; slidan hos ® odelad, 

på sin höjd grundt utskuren, rundad eiler spetsigt tresidig; krop- 

pen metalliskt grönglänsande; benen svarta, första lårparet med 

mer eller mindre gult; i bakfältet à bakvingarna närmast innan- 

för triangeln finnas två och i framvingarnas costalfält 7—9 tvär- 

nerver. 

I. Pannan med gult tvärband, som vidgas uppåt utmed insidan af ögo- 

nen. Sidorna af thorax ofläckade, och blott de 3 första abdominal- 

segmenterna undertill och hos 9 äfven på sidorna med gula fläckar. 

1. S. metallica Van D. LIND. Vingarna gulaktiga, isynnerhet 

längs framkanten; öfre analbihangen hos o med 2 tänder pa ut- 

sidan och med uppåtböjd skarp spets; slidan hos © tresidig, sam- 

manböjd till en smal ränna och starkt nedböjd. Frvs längd 35 

—37 mill. 

VAN D. LIND Monogr. 18. — SELYS Monogr. 64; Revue 70; Syn. 

d. Cord. 54. — ZETT. Ins, L. 1040. — Burm. Handb. II, 2, 846. — 

Ramp, Neur. 148. — CHARP, Hor. Ent. 39; Lib. t. XV. — JOHANSS. 

Odon. 52. — BRAUER Neur. 17. — ROSTOCK Neur. 127. 

Tämligen sällsynt öfver allt, äfven i Norge. (5—8.) 

II. Pannan utan gult streck, men med gul fläck framom hvarje öga. 

1. Thorax på sidorna ofläckad; på sin höjd blott de 2—3 första 

abdominalsegmenterna med gula fläckar. 

2 
13 
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2. S. alpestris SELYS. Alla vingarna ofärgade; öfre anal- 

bihangen hos o på insidan med 2 tänder samt med vinkelfor- 

migt uppåtböjd spets; slidan hos 2 kort, afrundad; 3:e abdo- 

minalsegmentet hos ® utan gula fläckar ofvan. Frys längd 34— 

35 mill. 

SELYS Monogr. 65; Revue 71; Synops. d. Cord. 66. — RAMB. 

Neur. 149. — JOHANSS. Odon. 53. — BRAUER Neur. 17. — ROSTOCK 

Neur. 127. 

Tillhör fjälltrakterna i halföns norra och mellersta delar, där 

den är tämligen allmän. (6—7.) 

3. S. arctica Zerr. Vingarna ofärgade (97) eller mot ba- 

sen något gulaktiga och i spetsen brunrökiga (©); öfre analbihan- 

gen hos & undertill med 3 tänder och mot spetsen halfcirkel- 

formigt utböjda, men i spetsen hopstående; slidan hos 2 trehör- 

nig, spetsig, rännformig; 3:e abdominalsegmentet hos 92 ofvan 

med 2 gula sidofläckar. Frvs längd 37—38 mill. 

ZETT. Ins. L. 1041. — SELYS Revue 71; Synops. d. Cord, 63. — 

JoHanss. Odon. 55. — BRAUER Neur. 17. — ROSTOCK Neur. 127. 

Äfven denna art tillhör mera bergstrakterna i halföns norra 

och mellersta landskap, än de södra, men träffas dock ehuru säll- 

synt också i Skåne (Farhult). Den förekommer i öfriga Europas 

fjälltrakter och är äfven känd från Kamtschatka. (7.) 

2. Thorax på sidorna med 2 gula fläckar och de 7 första abdomi- 

nalsegmenterna med gula sidofläckar. 

4. S. flavomaculata VAN D. LIND. Vingarna särdeles hos 

© längs framkanten gulaktiga; öfre analbihangen hos © undertill 

med 2 tänder och med fin uppåtböjd spets; slidan hos 2 rundad, 

hjärtformigt utskuren, nedböjd. Frvs längd 34—37 mill. 

VAN D. LIND. Monogr, 19. — SELYS Monogr. 62; Revue 73. — 

Burm. Handb. II, 2, 346. -— Rams. Neur. 148. — CHARP. Lib. t. 

XVI. — JoHanss. Odon. 56. — Braver Neur. 17. — ROSTOCK Neur. 

127. 

Ganska sällsynt, hos oss blott funnen i Östergötland och 

Vestmanland. (6—7.) 

14 
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8. Släktet Epitheca Carr. 

Bakvingarna med stor, brun, gulådrig basfläck, och analhör- 

net hos & vinkladt, men det stora bihanget förorsakar, att det 

ser rundadt ut såsom hos 9; abdomen nästan cylindrisk, mot 

spetsen något afsmalnande; öfre analbihangen hos & otandade, 

långa, divergerande och trubbiga; det nedre analbihanget odeladt, 

rundadt-utskuret; slidan hos 2 delad i 2 långa lancettformiga la- 

meller; kroppen gulaktig, benen svarta med de 4 främre låren 

upptill gula; framvingarnas costalfält äger 7—10 tvärnerver. 

1. E. bimaculata CHarr. Vingarna, särdeles längs fram- 

kanten, gula; abdomen med svart ryggband, som stundom är 

upplöst i fläckar; thorax med svarta linier framtill och på sidorna. 

Frys längd 42—44 mill. 

CHARP, Hor, Ent. 43; Lib. t. I. — SELYS Monogr. 59; Revue 

66. — Ramps. Neur. 143. — JOHANSS. Odon. 50. — BRAUER Neur. 16. 

— Rostock Neur. 128, 

Endast funnen hos oss vid Stockholm och Upsala (5, 6). 

Äfven träffad i Sibirien och i östra Europa. 

II. Gruppen Gomphina Rams. 

Ögonen vidt skilda fran, eller blott i en punkt vidrörande 
hvarandra pa hjässan; vingarna under hvilan horisontelt utstående, 

de bakre bredare an de främre; främsta sidan af framvingarnas 

triangel lika lang med, eller föga längre än den inre; 

i basfältet å båda vingparen närmast innanför triangeln ZA 
& - = 1 

finnas minst 2 tvärnerver, af hvilka den ena bildar | 
d : : N Fig. 2. Ving- 

en andra, men mindre triangel, och i vingfältet fram- triangel hos 

för triangeln ingen tvärnerv; labialpalperna treledade, Cordilegaster 
a be ag 2 annulatus. 

3:e leden längre än z:dra; underläppens mellanflik 

odelad eller blott i spetsen tvaklufven; hos & tre 

analbihang, men det nedre hos en del djupt tvåklufvet; hos 9 2 

korta analbihang, äggläggningsslida saknas, men under 8:e ab- 

dominalsegmentet finnas 2 längre eller kortare lameller. 

Hithörande arter äro de mest rofgiriga af alla sländor och 

försmå icke ens ganska hårdskaliga skalbaggar. Sitt rof fånga 

Entomol. Tidskr. Årg. 15, H. 4 (1894). 15 17 
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de under flykten och denna sker ryckvis under höjningar och 

sänkningar, ungefär såsom skatans, men är dock ganska snabb. 

Till vår fauna höra följande släkten. 

I. Ögonen vidt skilda från hvarandra; triangelns främsta sida på framvingarna 

lika lång med den inre; båda vingparens triangel utan tvärnerv. 

1. Nedre analbihangets grenar hos © från hvarandra divergerande, jämn- 

breda, i spetsarna inåtböjda; bakhufvudet bakom ögonen hos Q utan 

framstacndewtuberklen ee seen cers are enna reese en Gomphus. 

2. Nedre analbihangets grenar hos @ hvarandra närstående, ej diverge- 

rande; bakhufvudet bakom ögonen hos 9 med 2 små tuberkler. 

a. Öfre analbihangen hos & lika långa med de 2 sista abdominal- 

segmenten, tånglikt böjda och i spetsarna tvåklufna; 2:dra abdo- 

minalsegmentet hos 9 utan öronflikar på sidorna ...Onychogomphus. 

b. Öfre analbihangen hos & lika långa med det sista abdominalseg- 

mentet, räta, trubbiga; 2:dra abdominalsegmentet med små öron- 

flikar passidorna...2......22:. Se 2 en sen un SARS Ophiogomphus. 

II. Ögonen sammanstötande, men blott i en punkt; triangelns främsta sida på 

framvingarna något längre än den inre; båda vingparens triangel med tvär- 

DEL V a ee a 2 2 Bes RAS ONE eens ne Cordulegaster. 

I. Släktet Gomphus LEACH. 

Bakvingarnas analhörn hos ® rundadt, hos o vinkladt till 

följd af den utskurna inkanten, där blott ett mycket litet, föga 

märkbart bihang finnes; dessutom finnes framom analhörnet en 

djup, rundad inskärning; framvingarnas costalfält mellan basen 

och »odulus med 10—14, och bakvingarnas med 8—12 tvärner- 

ver; öfre analbihangen hos & lika långa med sista abdominal- 

segmentet, räta, divergerande, med en tand i spetsen; 2:dra ab- 

dominalsegmentet utan öronflikar på sidorna hos 2; underläppens 

mellanflik odelad; lamellerna under 8:e abdominalsegmentet hos 

2 mycket korta. 

1. G. vulgatissimus Lin. Analbihangen hos båda könen 

svarta; benen svarta, främsta låren sällan undertill med gul 

fläck eller strimma; thorax gul eller grönaktig, framtill med 6 

räta, svarta band, hvaraf de mellersta äro smalast och skilda en- 

dast genom en gul strimma; abdomen svart med gul rygglinea 

längs de 7 första segmenterna, undertill med gula fläckar; vin- 

16 
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garna klara, vid basen obetydligt gulaktiga; plerostigma brunt 

eller gulaktigt. Frvs längd 31—33 mill. 

Lin. S. N. X, 902. — SELYS Revue 82, I. — JoHANss. Odon. 

61. — BRAUER Neur. 17. — Rostock Neur. 129. — Forcipatus SELYS 

Monogr. 89. — BURM. Handb. II, 2, 834. — CHarr. Lib, t. XXVIII. 

— Ramp. Neur. 156, t. 5, 2. 

Tämligen sällsynt i S. och M. Sverige och inom Norge an- 

märkt vid Kristiania. (5-—7.) 

2, Släktet Onychogomphus SEtys. 

Liknar föregående släkte, men skiljer sig därifrån, utom hvad 

ofvanstående öfversikt visar, därigenom, att de båda tuberklerna, 

som hos föregående släkte saknas på honans bakhufvud, här äro 

ganska tydliga, ehuru icke så starkt utvecklade och hornlika som 

hos följande. Från följande släkte skiljes detta, utom hvad ofvan- 

för visats, därigenom, att 2:dra abdominalsegmentet saknar öron- 

flikar hos 9. 

1. ©. forcipatus Lin. Analbihangen hos båda könen 

gula; benen svarta, låren vid basen gulstrimmiga; thorax gul, 

framtill med 6 grofva, krökta, svarta linier, hvaraf de 4 mellersta 

mer eller mindre sammanflyta; abdomen svart, med en rad tre- 

sidiga, gula fläckar längs ryggen af de 7 första segmenterna; vin- 

garna klara, med svarta nerver; pterostigma svart. Frvs längd 

omkr. 32 mill. 

LIN. F. S. 1496. — SELYS Monogr. 82; Revue 98. — JOHANSS. 

Odon. 64. — BRAUER Neur. 18. — Rostock Neur. 129. — Hamata 

Burm. Handb. II, 2, 834. — ZETT. Ins. L. 1039. — CHare. Lib. t. 

XXVII. 

Tämligen spridd öfver hela Sverige, särdeles i bergstrakter, 

men märkvärdigt nog ännu ej anmärkt i Norge. (5—8.) 

3. Släktet Ophiogomphus Servs. 

Liknar närmast föregående släkte, men skiljer sig därifrån 

genom de starkt utvecklade, hornlika tuberklerna på honans bak- 

17 
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hufvud samt närvaron af tydliga öronflikar på sidorna af hennes 

2:dra abdominalsegment; ofvanför angifvas öfriga olikheter. 

1. O. serpentinus CHAarr. Analbihangen hos båda könen 

gula; benen gula med svarta linier och tarser; thorax gulgrön, 

framtill med 6 smala, något krökta svarta linier, hvaraf de 2 

mellersta äro längre aflägsnade från sidolinierna än dessa från 

hvarandra inbördes; abdomen svart, med aflångt tresidiga gula 

ryggfläckar, af hvilka några äro på 2 ställen hvardera samman- 

dragna. Vingarna klara, péerostioma brunt. Frvs längd 33— 

36 mill. 

CHARP. Hor. Ent. 25; Lib. t. XXX. — SELys Monogr. 91; Revue 

93. — Burm. Handb. II, 2, 833. — Ramp. Neur. 160. — JOHANSS. 

Odon, 63. — BRAUER Neur. 18. — ROSTOCK Neur. 129. 

Hos oss blott funnen vid Torne älf; för öfrigt egentligen en 

ostlig art, som träffas i östra Europa och sedan långt inåt Sibi- 

rien, men finnes äfven i Schlesien, Schweiz och Italien samt för 

öfrigt sparsamt träffad i Nederländerna. 

4. Släktet Cordulegaster LEACH. 

Bakvingarnas analhörn hos © rundadt, hos & vinkladt, bi- 

hanget tämligen stort, långt och smalt; framvingarnas costalfält 

mellan basen och znodulus med 17—22 tvärnerver, bakvingarnas 

med 14-—18 dylika; öfre analbihangen hos & kortare än sista 

abdominalsegmentet, sammantryckta, närstående, undertill med en 

tand; det nedre kortare än de öfre, med bukt i spetsen; anal- 

bihangen hos 2 korta, åtskilda; underläppens mellanflik blott 1 

spetsen tvåklufven; lamellerna under 8:e abdominalsegmentet hos 

2 långa, räcka långt utom abdomens spets. 

1. C. annulatus Larr. Thorax svart, framtill med 2 och 

på sidorna med 2 breda, gula band samt mellan de senare en 

genombruten gul linea; abdomen svart, med gula ringar och fläc- 

kar; vingarna klara, de främres costalnerv med gul punkt vid 

basen, undertill gul, nerverna svarta. Frvs längd 54—56 mill. 

Latr, Hist. Nat. XIII, 6. — SELYS Monogr. 96; Revue 104, — 

Jouanss. Odon. 67. — BRAUER Neur. 18. — Rostock Neur, 129. 

18 
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Lunulata CHARP. Hor, E. 29; Lib. t. XXVI. — Burm. Handb, II, 2, 

836. — Ramp. Neur. 178. 

Spridd öfver S. och M. Sverige, men ej allmän, ehuru tal- 

rik på de ställen, där den förekommer; äfven funnen vid Kri- 

stiania. (6—8.) 

II, Gruppen ZEschnina Rane. 

Ögonen pä hjässan tätt hopstäende i en längre eller kortare 

kant; vingarna under hvilan horisontelt utstäende, de bakre bre- 

dare än de främre; främsta sidan af vingarnas triangel minst dub- 

belt så lång som den inre och lika lång som den yttre; i bas- 

fältet å båda vingparen närmast innanför triangeln finnas två eller 

flera tvärnerver, af hvilka blott i förra fallet den 

ena bildar en andra, men mindre triangel; och i GA 

vingfältet framför triangeln 1—2 tvärnerver; vin- 
Fig. 3. Ving- 
triangeln hos 

perna treledade, 3:e leden hälften kortare än 2:dra; Zichna gran- 

underläppens mellanflik odelad, helbräddad eller i = 
spetsen föga intryckt, stundom med en fära längs 

midten; hos o tre analbihang, men det nedre aldrig klufvet, hos 

garnas triangel delad genom tvärnerver; labialpal- 

® 2 tämligen långa analbihang och tydligt utvecklad ägglägg- 

ningsslida. 

Till denna grupp höra våra största sländor; de äro icke 

mindre rofgiriga än dem af närmast föregående grupp, men hafva 

en jämnare, stadigare och högre flykt, som i snabbhet och vänd- 

ningarnas hastighet öfverträffar föregående arters. Hos oss finnas 

blott följande 2 släkten. 

1. Kroppen tätt korthårig; vingarnas triangel med 1—2 tvärnerver, men ingen 

Stala Ninkel imot den! andra! 2.222 les FE RER ÄR Brachytron. 

2. Kroppen naken; vingarnas triangel med flera tvärnerver och den ena af 

dempvinkelstallas mopjen annan #8... 7 je. | Æschna. 

|. Släktet Brachytron Evans. 

Ögonen vidrörande hvarandra med en kort kant, som är 

föga längre än bakhufvudets triangel; metacarpalgrenens grenar 

lika grofva, och mellan den främre af dessa samt carpalgrenen ej 
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mer än en rad celler. Vingarnas triangel oftast delad genom 2 

tvärnerver, dock ingen ställd i vinkel mot den andra; 1 basfältet 

å båda vingparen närmast innanför triangeln 2 tvärnerver, hvaraf 

genom den yttres ställning bildas en annan triangel, men mindre 

och i öfrigt nästan lik den ordinarie; bakvingarnas analhörn hos 

båda könen rundadt; abdomens 3:e segment hos intetdera kö- 

net sammandraget; öfre analbihangen hos q mot spetsen utvid- 

gade, med plattad, horisontel spets; pannans öfre kant med svart- 

aktig, T-formig teckning. 

1. B. pratense MÜüLr. Vingarna klara, vid basen föga 

(5) eller där och längs framkanten mera gulaktiga (9); thorax 

gröngul med 3 sneda, svarta linier, framtill brun med 2 gula 

band (%'), eller närmast halsen 2 gula fläckar (2); abdomen svart- 

brun med blå och gula fläckar (5), eller endast med gula fläckar 

(2); vingbihanget hvitt. Frvs längd 38—4o mill. 

MULL. F. Fred. 62, 9. — SELys Revue 133. — JOHANSS. Odon. 

69. — BRAUER Neur, 20. — ROSTOCK Neur. 131. — Vernalis SELYS 

Monogr, 100. — Burm. Handb. II, 2, 839. — Rams. Neur. 207. 

—  Pilosa CHARP. Hor, E. 37; Lib. t. XXI. — Zafziensis MÜLL. I. c. 

0220: 

Sparsamt förekommande, ehuru somliga år mera talrik i S. 

och M. Sverige. (5—7.) 

2. Släktet Æschna Farr. 

Ögonen vidrörande hvarandra med en kortare eller längre 

kant; metacarpalgrenens båda grenar lika grofva, sällan den främre 

finare än den bakre, och då mellan densamma och carpalgrenen 

2 rader celler, eljest endast en; vingarnas triangel delad genom 

flera nerver, hvaraf en är ställd i vinkel mot den innersta tvär- 

nerven; i basfältet à båda vingparen närmast innanför triangeln 

flera (ända till 6) tvärnerver, hvarigenom dock ingen mindre tri- 

angel bildas lik den ordinarie; bakvingarnas analhörn hos & vink- 

ladt, hos © rundadt; abdomens 3:e segment hos &, men sällan 

äfven hos 9, sammandraget. 

A. Ögonen vidrörande hvarandra med en kort kant, som är föga längre än 

hufvudets triangel; metacarpalgrenens främre gren finare än den bakre och 
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emellan honom samt carpalgrenen 2 rader celler. Pannans öfre kant med 

T-formig svart teckning; abdomens 3:e segment hos båda könen sam- 

mandraget; öfre analbihangen hos © lancettlika, nedtill vid basen med en 

trubbig knöl (Cremophila WALLENGR.). 

1. ZE. coerulea STRÖM. Vingarna klara; kroppen brun, 

thorax framtill med 2 korta, blå, ej svartkantade linier, på si- 

dorna med 2 blå, krokiga band; abdomen med blå fläckar, ving- 

bihanget svartaktigt. Frvs längd 36—4o mill. 

STRÖM Ny Saml. af Dansk. Wid. Selsk. Skrift. (1783) II, 90, 129. 
— Borealis ZETT. Ins. L. 1040. — SELYS Revue 119; Neur. d. l’Asie 

sept. 37. — JOHANSS, Odon. 76. — BRAUER Neur, 20, — .ROSTOCK 

Neur, 131. 

Obs. Redan 1880 har förf. i Kristiania Wid, Selsk. Forhandl, n:o 

2, p. 2I, visat, att denna art redan i förra ärhundradet blifvit beskrifven 

och bör bära det af STRÖM dä gifna namnet, 

Allmän i de norra och bergiga delarna af halfön, men säll- 

synt i de södra (Skäne). Förekommer pä Europas alper, i Skot- 

land, i västra delarna af N. Amerika och ı Sibirien. 

B. Ögonen vidrörande hvarandra med en lång kant, som är minst dubbelt så 

lång som hufvudets triangel; metacarpalgrenens båda grenar lika grofva 

samt emellan den främre af dem och carpalgrenen ej mer än en rad cel- 

ler. (Æschna s. St). 

I. Pannans öfre kant med T-formig svart teckning; abdomens 3:e seg- 

ment hos 9, men blott äfven hos 9 till /Æ, juncea sammandraget. 

a. Öfre analbihangen hos & i underkanten rundadt utvidgade, där- 

efter utskurna med spetsen nedböjd; svarta, men på insidan hvit- 

aktiga. 

2. Æ. cyanea MürrL. Vingarna klara eller rökiga, med 

svarta nerver och undertill gul costalnerv; thorax brun, framtill 

med 2 och på sidorna med 2 breda, gröngula band; abdomen 

brun med blå och gröngula (©) eller endast gröngula (9) fläckar 

på rygg och sidor; vingbihanget hvitt, mot spetsen grått. Frvs 

längd 50—55 mill. 

MÜLL. F, Fredr. 61, — SELYS Revue 115. — JOHANSS, Odon. 

71, — BRAUER Neur. 19. — Rostock Neur, 131, — Ywncea CHARP. 

Lib, t. XXIII. — Maculatissima LATR. Hist. Nat. XIII, 7. — CHaARr. 

Hor. E. 34. — RAMB. Neur. 199. 

Sparsamt i S. och M. Sverige och i S. Norge. 
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b. Öfre analbihangen hos I lancettformiga, trubbiga, vid basen un- 

dertill utan tand, svarta. 

3. JE. juncea LIN. Vingarna klara eller rökiga, med gul 

costalnerv; thorax brun, framtill med 2 smala, hela (4) eller af- 

brutna (2), gula och på sidorna med 2 nedtill svartkantade, gula 

band och mellanliggande gul fläck; abdomen ofvan brun med 

blå och gulaktiga (97), eller endast gulaktiga (P) fläckar; vingbihan- 

get svartaktigt. Frvs längd 47—49 mill. 

LIN. F. S, 1768. — SELYS Monogr. 106; Revue 116. — JOHANSS. 

Odon, 73. — BRAUER Neur, 19. — ROSTOCK Neur, 132. — Picta CHARP. 

Tıb.rt. xx 

Tämligen allmän i södra och mellersta delarna af Sverige 

och Norge, men ej i Lappmarkerna. (6—8.) Äfven i N. Ame- 

rika, Sibirien och på Kamtschatka. 

4. JE. viridis Eversm. Vingarna klara, längs framkanten 

mer eller mindre gulaktiga, med gröngul costalnerv. Thorax fram- 

till brun med 2 breda gulgröna band, på sidorna grön utan band; 

abdomen blå (07) eller grön (2) med bruna fläckar och tvärringar; 

vingbihanget grått. Frvs längd omkr. 50 mill. 

EVERSM. Bull. Acad. Moscou 1836, t. IX, — SELYS Revue 127. 

— JOHANSS. Odon, 75. — Virens CHARP, Lib. t. XXI, 

Blott funnen vid Stockholm, Upsala och i Tillberga. (8.) 

Egentligen en ostlig art, som träffas i östra Europa samt Sibirien. 

D Pannans öfre kant utan T-formig svart fläck; abdomens 3:dje segment 

hos 5, samt äfven hos © till Æ, rufescens, sammandraget, 

a, Vingarna klara, med svarta nerver och gul costalnerv; öfverläppen 

brunkantad; öfre analbihangen hos © tillspetsade, vid basen un- 

dertill med tand. 

5. JE. rufescens VAN D. LIND. Bakvingarna vid basen 

saffransgula; abdomen rödbrun med gul ryggfläck på andra seg- 

mentet; sidorna af thorax med 2 gula band; vingbihanget svart- 

aktigt. Frvs längd omkr. 50 mill. 

VAn D. LIND Monogr. 27. — SELYS Monogr, 113; Revue 129. 

— JOHANSS. Qdon, 80. — BRAUER Neur. 20. — RosToCK Neur. 131. 
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— Ramp, Neur. 198. — Chrysophthalmus CHARP. Hor, E. 33; Lib. t. 
XXV. — Burm. Handb. II, 2, 838. — Quadrifasciata MULL. F, Fredr. 

N:o 540. 

Sällsynt; endast anmärkt i Skåne och Östergötland. (5—6.) 

b. Vingar och nerver rostgula; öfverläppen ej brunkantad; öfre anal- 

bihangen hos & i spetsen afrundade, vid basen undertill utan 

tand, 

6. Æ. grandis Lin. Abdomen rödbrunaktig, med små 

gula ryggfläckar och blå sidofläckar; sidorna af thorax med 2 

gula band; vingbihanget hvitt eller gräaktigt. Frvs längd omkr. 

5o mill. 

Lin. F, S. 1467. — SELys Monogr. 112; Revue 131. — Burm. 

Handb. II, 2, 7. — Rams. Neur. 197. — JOHANSS. Odon. 78, — 

BRAUER Neur. 20. — ROSTOCK Neur. 131. — CHARP. Hor. E. 32; Lib. 

(XV 

Sällsynt i Lappland, eljest hos oss öfverallt. (6—ıo.) Af- 

ven träffad på Kirghisiska steppen. 

IV. Gruppen Calopterygina Servs. 

Vingarna under hvilan uppätriktade, mot hvarandra samman- 

slagna. Ögonen vidt skilda från hvarandra, utstående. Under- 

läppens mellanflik djupt tvåklufven och bredare än de smala sido- 

flikarna. Abdomen mycket smal och lång. Vingarna ej skaftade 

och hafva en mot de öfriga grupperna olika nervförgrening. Ra- 

dialnerven har här upptagit subradialnervens grenar, så att carpal-, 

metacarpal- och sesamoidgrenarna utgå från radialnerven, hvaremot 

subradialnerven utgår ur diskfältets tvärnerv ogrenad och är en- 

kel; glenoidalgrenen, som också utgår ur diskfältets tvärnerv, är 

fullständig och uppgår ej uti ulnarnerven, hvadan intet vingfält, 

olikt de öfriga cellerna emellan dem bildas, ej heller finnes spår 

till den vanliga triangeln. Emellan de egentliga längdnerverna 

och deras grenar finnas en mängd ofullständiga, på längden gående, 

finare nerver, som ej sammanhänga med de egentliga, utan en- 

dast bidraga till bildningen af de små, talrika vingcellerna, hvilka 

äro nästan rektangulära, sällan kvadratiska. Framvingarnas costal- 

fält äger ett stort antal tvärnerver, aldrig understigande 5—6. 
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Af denna grupp äger vår fauna ej mer än följande släkte, 

det enda i Europa förekommande. 

Calopteryx LEACH. 

Framvingarnas costalfält med talrika (flera än 6) tvärnerver; 

vingcellerna nästan rektangulära, ställda på tvären mot vingens 

längd; abdomen cylindrisk, aldrig något plattad; plerostigma sak- 

nas, men antydes hos ® genom en hvit punkt; vingbihanget sak- 

nas. Kroppen metallglänsande (blå, 5‘) eller grön (P). 

Hos oss förekomma endast 2 arter, hvilka båda träffas i 

hela öfriga Europa, i Algier, Mindre Asien och Sibirien. De uppe- 

hålla sig helst vid rinnande vatten. Deras flykt är trög och fladd- 

rande, föga uthållande. 

1. C. virgo LIN. Vingarna breda, blå med brun bas och 

spets (97), eller smutsbrunaktiga, med svartbruna nerver (9 och 

yngre ©). Frys längd omkr. 30 mill. 

Lin, F. S. 1070 @ & y. — SELYS Monogr, 128; Revue 134. — 

Ramp. Neur, 218. — ZETT. Ins. L. 1041, 8 &y, 9. — BurM, Handb, 

II, 2, 823. — JoHanss. Odon. 83. — BRAUER Neur. 21. — ROSTOCK 

Neur. 132. — CHarP, Lib. t. XXX. — Vesta CHARP. I, c. t. XXXII. 

— Splendens HARRIS Expos. t. XXX, f. 4, 5. 

Allmän pä hela halfön ända upp i Lappland, dock pä sina 

ställen sparsammare än följande. (6—8.) 

2. C. splendens Harris. Vingarna smalare, genomskinliga 

med mer eller mindre mörkt, blått tvärband öfver midten och 

blå nerver (JS), eller genomskinliga, ljust gulgröna, med gröna 

nerver (9). Frvs längd omkr. 29 mill. 

Harris Expos. t. XXX, f. 1—3. — SELYS Revue 138. — JOHANSS. 

Odon. 85. — BRAUER Neur. 21. — ROSTOCK Neur. 133. — Ludoviciana 

SELYS Monogr. 131. — RAMB. Neur. 220. — Parthenias CHARP. Lib, t. 

XXXII. — Burm. Handb. II, 2, 823. — Virgo LIN. F. S. 1470. — 

ZEIT. Ins. 1, OAM ETES. 

Allmän, stundom allmännare än föregäende, men sällsynt mot 

norden. (6—8.) 
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V. Gruppen Agrionina Leacu. 

Vingarna under hvilan merendels uppätriktade, bakät sam- 

manslagna, sällan horisontelt utspärrade. Ögonen vidt skilda från 

hvarandra, utstående. Underläppens mellanflik djupt tväklufven 

och bredare än de smala sidoflikarna. Abdomen smal och längre 

än vingarna. Vingarna skaftade; deras nervförgrening öfverens- 

stämmer mer med Zzbellulina än med Calopterygina. Tiksom 

hos de förra är radialnerven ogrenad och subradialnerven har 

sina vanliga grenar, men metacarpalgrenen, som är enkel, ogrenad 

och utgär ej omedelbart frän stammen, utan frän en tvärnerv, 

hvilken mot sesamoidgrenen, nära dennes utgäng frän stammen, 

afskiljer en cell af oftast annan form än de öfriga vingcellerna. 

Glenoidalgrenen utgär oftast ej frän diskfältets tvärnerv, utan frän 

ett mer eller mindre tra- 

pezformigt vingfält utan- 

för och invid diskfältet. = 

Det nämnda vingfältet bil- Ay 

das därigenom, att ulnar- at RE ER LU 1 
. . 2 Ig. 4. ramvinge hos Agrzon puella; 

grenen vid diskfältets slut e, carpalgren; f, metacarpalgren. 

böjer sig vinkelformigt 

bakåt och, sedan den genom tvärnerv förbundits med glenoidal- 

grenen, utgår från det sålunda afskilda vingfältets bakre spets. 

Diskfältets tvärnerv är också vinkelformigt böjd. Endast hos 

Platyscelus har glenoidalgrenen ett annat förlopp. Har utgår 

den från diskfältets tvärnerv, och det trapezformiga vingfältet, 

som bildas emellan sagda nerv och ulnargrenen, ligger ej på tvä- 

ren, utan på längden af vingen och har en annan form än hos 

öfriga släkten. Det är här mera rektangulärt, men däremot mera 

triangulärt hos de andra. 

Gruppen omfattar hos oss följande släkten. 

A. Nästan alla vingcellerna bakom vingarnas subradialgren femsidiga, men 

framom den blott fyrsidiga; framvingarnas trapezformiga fält tvärställdt 

och nästan triangulärt; féerostigma rektangulärt, längre än någon af de 

närliggande cellerna. 

I. Vingarna trubbiga, i spetsen afrundade, under hvilan horisontelt ut- 

Rp CS ud ini ee en Lestes. 

2. Vingarna tillspetsade, under hvilan sammanslagna och upprätta Sympyena. 

B. Nästan alla vingcellerna bakom subradialnerven fyrsidiga, utom närmast 
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utkanten och bakkanten af vingen, där de äro femsidiga; fZerostigma rhom- 

biskt, knappt längre än någon af de närliggande cellerna. (Vingarna trub- 

biga, under hvilan uppåt hopslagna.) 

1. De mellersta och bakersta tibierna hos båda könen (af vår art) utvid- 

gade, bredare än de främsta; framvingarnas trapezformiga fält lång- 

stalldesonaästansrektangulärt ER Platyscelus. 

2. De mellersta och bakersta tibierna hos intetdera könet utvidgade, utan 

af samma form, som de främsta; framvingarnas trapezformiga fält tvär- 

ställdt, nästan triangelformigt. 

a) De tillbakalagda vingarna hinna nästan helt och hället öfver 7:de 

abdominalsegmentet. : 

1) Halskragens bakkant hel, utan flikar............--- Pyrrhosoma. 

2) Halskragens bakkant på midten med stor rundad flik. 

Erythromma. 

b) De tillbakalagda vingarna hinna öfver 6:e, något inpå men ej 

öfver 7;e abdominalsegmentet. 

ı) Halskragens bakkant hel, utan flikar .......-..-.--- Enallagma. 

2) Halskragens bakkant mer eller mindre djupt delad i 3 flikar. 

Agrion. 

c) De tillbakalagda vingarna hinna ej öfver 5:e abdominalsegmentet, 

halskragens bakkant hel, utan flikar ....................- Nehallenia. 

d) De tillbakalagda vingarna hinna öfver 5:e men ej Öfver 7:e ab- 

dominalsegmentet; halskragens bakkant med flik,...-- Ischnosoma. 

1. Släktet Lestes LEAcH. 

Vingarna trubbiga, 1 spetsen afrundade, under hvilan hori- 

sontelt utspärrade; abdomen cylindrisk; mellersta och bakersta 

tibierna ej utvidgade, utan af samma form som de främsta; ne- 

dre analbihangen hos © nästan cylindriska, kortare än de öfre, 

som äga på insidan 2 tänder; subradialnervens båda bakre gre- 

nar skilja sig från den gemensamma stammen nästan strax invid 

hvarandra samt ej långt från diskfältet, och emellan metacarpal- 

grenen och stammen finnes 1 tvärnerv innanför den tvärnerv, som 

sammanhänger med nodulus; glenoidalgrenen blir vägformig, täm- 

ligen strax efter utgången ur det trapezformiga vingfältet. Under- 

sidan af thorax och abdomen ofvan vid bas och spets blåpudrade 

hos den fullmogna hanen, hvaremot den yngre liknar honan. 

Arterna uppehålla sig företrädesvis vid mindre vattensamlingar. 

1. L. nympha Serys. Vingarna klara med svart plero- 

stigma; thorax framtill metallgrön, på sidorna gröngulaktig; ab- 
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domen ofvan och på sidorna grönt metallfärgad, undertill gul 

(7) eller ofvan med bronsgröna, baktill kopparfärgade ryggfläckar 

samt på sidorna och undertill gul (2); 1:sta abdominalsegmentets 

ryggfläck rektangulär med rätvinkliga framhörn (9); öfre anal- 

bihangens bakersta tand hos &A mindre än den vid basen, och 

de nedre i spetsen utvidgade samt krökta mot hvarandra. Frvs 

längd 24 mill. 

SELYS Monogr, 141; Revue 151. — JOHANSs. Odonata 86. — 

BRAUER Neur. 22. — Rostock Neur. I 34. — Forcipula RAMB. Neur. 

247 (nec. CHARP.). — Puella LIN, F. S. 1471 var. a. 

Allmän i S. och M. Sverige och sydöstra Norge, men säll- 

synt 1 Lappland. (7— 8.) 

2. L. sponsa Hansem. Till färgen lik föregående, men 

mera grönglänsande; plerostigma merendels rödbrunt samt 1:sta 

abdominalsegmentets ryggfläck hos © framtill afrundad och så- 

ledes halfmanformig; öfre analbihangens bakersta tand hos & lika 

stor med den vid basen, och de nedre alldeles raka, i spetsen ej 

krökta mot hvarandra samt därstädes föga utvidgade. Frvs längd 

2ı mill. 

HANSEM. Wied. Mag. II, 159. — SELYS Revue 154; Monogr. 140. 

— Ramp. Neur. 248. — JOHANSS. Odon. 88. — BRAUER Neur, 22. — 

Rostock Neur. 134. — Forcipula CHARP. Hor. Ent. 6; Lib. t. XXXIV. 

— ZETT. Ins, L. 1042. 

Mera allmän än föregäende i S. och M. Sverige och syd- 

östra Norge, men tämligen sällsynt i Lappland. (7—8.) 

2. Släktet Sympycna Carr. 

Likt föregäende släkte, därifrän det skiljes genom följande 

omständigheter. Vingarna tillspetsade, ej trubbiga, under hvilan 

mot hvarandra uppåt hopslagna, abdomen cylindrisk, nedre anal- 

bihangen hos © triangelformiga, betydligt kortare än de öfre, 

som hafva I tand på insidan nära basen; thorax undertill och 

abdomen ofvan vid basen och spetsen hos AZ ej blåpudrade. 

I. S. fusca VAN D. LIND, Vingarna klara med rödbrunt eller 

svartbrunt Déerostigma; thorax rödbrun, kopparglänsande, med 2 
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smala rödaktiga band framtill; abdomen rödaktig, med bronsfär- 

gade, på sidorna utskurna ryggfläckar, utom på de 3 sista seg- 

menterna, som äro helt bronsfärgade. Frvs längd omkr. 23 mill. 

VAN D. LinD Revue 161, t. 4, f. 5. — SELYS Monogr, 145; 

Revue 161. — Ramp. Neur. 253. — JOHANSS. Odon. 90. — BRAUER 

Neur, 21. — Rostock Neur. 133. — Phallatum CHARP. Hor, Ent. 10; 

Lib. t. XXXVI. — Bur. Handb. II, 2, 823. 

Ganska sällsynt i Skane, Blekinge (Bynsjö vid Carlshamn) 

och Östergötland. Den uppehåller sig vid insjöar och mindre 

vattensamlingar helst i närheten af skogar. (7—9.) 

3. Släktet Platyscelus WALLENGR. 

(Platycnemis CHARP.) 

Vingarna i spetsen afrundade, under hvilan mot hvarandra 

uppåt sammanslagna; abdomen cylindrisk; mellersta och bakersta 

tibierna utvidgade, betydligt bredare än de främsta; nedre anal- 

bihangen hos & längre än de öfre, med hopböjda och nedböjda 

spetsar; de öfre nästan triangulära, i spetsen tväklufna. Sub- 

radialgrenens båda bakre grenar skilja sig från den gemensamma 

stammen långt från diskfältet och nästan midt för zodulus; mel- 

lan metacarpalgrenen och stammen finnes ingen tvärnerv innan- 

for den tvärnerv, som sammanhänger med xodulus; glenoidal- 

grenen blir vågformig först nära vingens utkant, men är för öfrigt 

alldeles rät; det trapezformiga fältet, som är ställdt efter längden 

af vingen, är mera rektangelformigt, emedan dess framsida är 

föga kortare än baksidan och yttre sidan blott något längre än 

insidan; vingcellerna äro blott i vingens utkant femsidiga, för 

öfrigt fyrsidiga. Arterna uppehålla sig vid rinnande vatten. 

ı. P. pennipes Patras. Vingarna klara; kroppen ljusblå 

(>) eller gröngul (9); thorax framtill svart med 1 blått (o) eller 

gröngult (9) band längs hvardera skuldran, och strax bredvid ett 

annat af samma färg; abdomen med ett svart, baktill bredare 

och deladt ryggband samt svart linea längs sidorna; hufvudet 

ofvan svart med 2 blå tvärlinier mellan ögonen; benen hvit- 

aktiga med eller utan svart linea. Frys längd omkr. 22 mill. 
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PALLAS. Iter. I, 469. — SELYS Revue 168. — JOHANss. Odon. 

92. — BRAUER Neur. 22. — RoSTOCK Neur. 134. — Platypoda VAN 

D. LIND Monogr. 47. — SELYS Monogr. 148. — RAMB. Neur, 241. 

Var. /actea Cuarp. Abdomen jämte banden på thorax hvita 

eller grönhvita, med 2 svarta punkter på de 6 främre segmenterna. 

CHARP. Hor, Ent. 11; Lib. t. XLIIT. — Burm. Handb. II, 2, 

822. — ZETT. Ins. L. 1043. 

Där och hvar i S. och M. Sverige. Var. förekommer tidi- 

gare än hufvudformen. (6—8.) . 

Obs. Det släktnamn, som CHARPENTIER föreslagit 1840 och som af 

RURMEISTER upptagits 1839 i Handb. säsom namn för en afdelning af släktet 

Agrion, enligt meddelande frän CHARPENTIER, kan ej användas, emedan det 

redan 1837 tilldelats ett släkte bland staphylinerna, Detta är orsaken hvarföre 

vi här ofvan föreslagit ett annat, bildadt af zAarug (latus) och oxehog (crus). 

ZETTERSTEDT har bland Diptera användt Platycnema 1842 såsom släktnamn. 

4. Släktet Pyrrhosoma Cuarp. 

Vingarna i spetsen afrundade, under hvilan mot hvarandra 

uppåt sammanslagna; abdomen cylindrisk, tämligen jämntjock; 

mellersta och bakersta tibierna ej utvidgade, utan af samma form 

som de främsta; hvartdera af de öfre analbihangen hos & deladt 

i 2 grenar, hvaraf de öfversta grenarna äro cylindriska med in- 

åtvänd tand, de nedre däremot klolika med uppåtböjd spets; 

nedre analbihangen afsmalnande mot spetsen; vingnerverna så- 

som hos föregående släkte; det trapezformiga vingfältet, som är 

ställdt på tvären, är mera triangelformigt, och på bakvingarna är 

dess yttre sida framom glenoidalgrenen merendels längre än bak- 

om denna, hvaremot motsatsen inträffar på framvingarna; ving- 

cellerna såsom hos föregående släkte. De tillbakalagda vingarna 

hinna långt förbi 6:e, nästan öfver hela 7:e abdominalsegmen- 

tet; halskragens bakkant något utvidgad, men alldeles heibräddad 

och utan flikar; hufvudet saknar ljusare fläckar bakom ögonen. 

Hos oss finnes ej mer än en art. 

1. P. minium Harris. Mönjeröd; thorax framtill brons- 

färgad, med mönjerödt eller gulaktigt band öfver hvardera skuld- 

ran; abdomens bakersta segmenter ofvan med bronsfärgade fläc- 
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kar; ögonen ofvan blodröda; benen svarta; plerostigma svart 

med hvitaktiga kanter. Frvs längd 22—23 mill. 

Harris Exp. 37, t. XXIX, f. 12. — CHarr. Hor. Ent. 13; Lib. 

146, t. XXXVI, f. 2. — SELYS Revue 178. — BURM. Handb. II, 2, 

821. — JOHANSS. Odon. 99. — ZETT. Ins. L. 1043. — BRAUER Neur. 

23. — ROSTOCK Neur. 135. — Sarguineum VAN D. LIND Lib. 41. — 

SELYS Monogr. 152. -— RAMB, Neur. 262. 

Tämligen sällsynt i S. och M. Sverige och Norge. (5—8.) 

5. Släktet Erythromma Cuarp. 

Liknar föregående släkte, men ôfre analbihangen äro hos & 

odelade, breda, platta, åtskilda, med svälld utkant, som utlöper 

i skarp spets; de nedre nästan perpendikulära; bakvingarnas tra- 

pezformiga vingfält är något bredare, dess yttre sida, liksom 

på framvingarna, kortare framom glenoidalgrenen än bakom den- 

samma; halsens bakkant har på midten en stor rundad (c') eller 

triangulär (9) flik; abdomens 10:e segment i spetsen urnupet; 

hufvudet saknar blå fläckar bakom ögonen. Äfven af detta släkte 

finnes hos oss ej mer än en art, hvilken merendels håller sig 

långt ute i rinnande eller stillastående vatten på där varande 

växter, mera sällan invid stränderna. 

1. E. najas Hansem. Mörkt bronsfärgad, undertill gul- 

aktig; thorax framtill svart, utan (7) eller med (2) gul, genom- 

bruten linea öfver hvardera skuldran, på sidorna bläpudrad (>) 

eller gul (2); abdomens båda sista segmenter blå (5); ögonen 

röda (S) eller gulaktiga (9); benen svarta (5) eller gula, med 

svart yttersida (9); pterostzgma rödbrunt. Frvs längd 23—25 mill. 

HANSEM. Wied. Mag. II, 158. — SELYS Monogr. 151; Revue 177. 

— Ramp, Neur. 263. — JOHANSS. Odon. 97. — BRAUER. Neur, 22, — 

Rostock Neur, 135. — Chloridion CHARP. Hor. Ent. 15; Lib. 148, t. 

XXXVII. — ZETT. Ins. L. 1043. — Burm. Handb. I;72,.881.45 

Analis VAN D. LIND Monogr. 40, 9. 

Tämligen allmän i S. och M. Sverige (6—8). Äfven träffad 

1 Sibirien och på Kirghisiska steppen. 
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6. Släktet Enallagma Cuarp. 

Liknar föregående släkte, men vingarna äro kortare, tillbaka- 

lagda hinna de öfver det 6:e, men ej öfver, ehuru de något in- 

gå på det 7:e abdominalsegmentet; bakvingarnas trapezformiga 

fält har yttre sidan framom glenoidalgrenen längre än, eller nä- 

‘stan lika lång med den bakom nämnda gren; halsens bakkant 

något uppböjd, alldeles hel, utan flikar; abdomens 10:e segment 

1 spetsen bredt utskuret; hufvudet med blå fläck bakom hvartdera 

ögat; analbihangen hos © olika hos de olika arterna. Dessa 

uppehålla sig isynnerhet vid stillastående vatten. 

1. Halsens bakkant upprätt, rundad; hufvudets blå fläckar bakom ögonen ej 

förenade genom blå linie; thorax på sidorna med blott en kort, svart linea 

under bakvingarna; öfre analbihangen hos & mycket kortare än de nedre, 

dessa senare från bred bas utåt afsmalnande, uppåtböjda; 8:e abdominal- 

segmentet hos Q undertill med en lång tagg. (Enallagma, s. str.) 

1. E. cyathigerum CHarr. Blå (7), rödgul eller kött- 

färgad (2); thorax framtill svart, med ett bredt blått (5) eller 

gulaktigt (2) band längs hvardera skuldran; abdomens 2:dra seg- 

ment hos © ofvan med en T-formig svart fläck, hvars öfre del 

är rundad eller rhombisk, de öfriga segmenterna med spjutlika, 

bronsfärgade fläckar nära spetsen, 6:e—7:e segmenterna nästan 

helt bronsfärgade och 8:e—9:e ofläckade; abdomen hos © ofvan 

med stora breda, bronsfärgade fläckar; péerostigma svart (07), 

eller ljusbrunt (Q). Frvs längd 20—21 mill. 

1. Var. (ung S). Kroppsfärg såsom ©, men teckning så- 

som ©. 

2. Var. (Q). Kroppsfärg såsom gg, men teckning såsom 9. 

CHARP. Lib. 163, t. XLII, f. 2. — SELYS Revue 205. — Jo- 

HANSS, Odon. 117. — BRAUER Neur. 23. — Rostock Neur. 136. — 

hastulatum RAMB. Neur. 273 (nec. CHARP.), — Charpentieri SELYS Act. 

Brux. 1840, II, 95. 

Tämligen spridd och pa sina ställen talrik i S. och M. Sve- 

rige och Norge (6—8). Inom Norge är den funnen pa Dovre 

och nordligast i Saltdalen. Den är äfven träffad pa Kirgisiska 

steppen och Kamtschatka. 

Entomol. Tidskr. Arg. 15, H. 4 (1894). 31 18 
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2. Halsens bakkant upphöjd och af triangulär form; hufvudets blå fläckar 

bakom ögonen förenade genom blå linier. Thorax på sidorna med svart 

linea, både under fram- och bakvingar; öfre analbihangen hos 5 mycket 

korta, sidoställda, nästan njurformiga, de nedre, längre, nästan halfrunda, 

inätkrökta; 8:e abdominalsegmentet hos 9 undertill utan tagg. 

2. E. hastulatum CHarr. Bla (9) eller gröngul (9); tho- 
rax framtill svart med ett blått band längs hvardera skuldran; 

abdomens 2:dra segment hos & ofvan med en T-formig svart 

fläck, hvars ôfre del är streckformig; på hvardera sidan därom 

en svart linea; de öfriga segmenterna ofvan med bronsfärgade, 

spjutlika fläckar, men 6:e—7:e nästan helt bronsfärgade, 8:e blått, 

9:e med svarta sidofläckar och 10:e ofvan svart; abdomen hos 

® ofvan med breda bronsfärgade fläckar; f#erostigma svart med 

ljus" kant. Frvs längd 18—20 mill. 

1. Var. Saknar stjälken till den T-formiga fläcken på ryg- 

gen af abdomens 2:dra segment, œ. 

2. Var. Saknar de båda svarta sidolinierna pa ryggen af 

abdomens 2:dra segment, ©. 

Cuarp, Lib. t. XLI. — SELYs Monogr. 165; Revue 209. — Jo- 

HANSS. Odon, 114. — BRAUER Neur. 24. — ROSTOCK Neur. 137. 

Allmän i S. och M. Sverige och det sunnanfjeldske Norge. 

(5—8.) Förekommer enligt HAGEN äfven i Sibirien. 

7. Släktet Agrion FABR. 

Liknar föregående släkte, men halsens bakkant är ej hel- 

bräddad, utan mer eller mindre djupt 2 gånger inskuren eller 

insvängd, så att därigenom bildas 3 mer eller mindre tydliga 

flikar; hufvudet med en blå fläck bakom hvartdera ögat, hvilka 

oftast äro förenade genom en blå linea; abdomens 10:e segment 

i spetsen mer eller mindre djupt utskuret eller urnupet; anal- 

bihangen olika hos de olika arterna; thorax på hvarje sida med 

ı svart streck under hvardera vingen. Arterna uppehålla sig i 

synnerhet vid stillastående vatten. 

I. Hufvudets vigglika blå fläckar bakom ögonen ej förenade genom blå linea; 

halskragens bakkant djupt delad i 3 afrundade flikar, hvaraf mellanfliken 

är störst, uppåtböjd och därefter tillbakaböjd (9°) eller upprätt (2); 10:e 

abdominalsegmentets utskärning djup, vid, (5) eller spetsig (9). 
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1. A. lunulatum CHarr. Blå (5) eller gulbla (9); thorax 

framtill svart med ett blått band längs hvardera skuldran; abdo- 

mens 2:dra segment hos „' ofvan med ett svart, krokigt tvärstreck 

och på hvarje sida en svart linea, de öfriga segmenterna ofvan 

med bronsfärgade, bakåt i storlek tilltagande fläckar, men 8:e— 

9:e blå och 10:e svart; abdomen hos © ofvan bronsfärgad, men 

8:e segmentet med 2 blå fläckar vid basen. Frvs längd 21— 

"24 mill. 

CHARP. Lib. t. XLI. — SELvs Revue 212. — JOHANSs. Odon. 

125. — BRAUER Neur. 23. — ROSTOCK Neur. 136. 

Spridd där och hvar, talrik i S. och M. Sverige; i Skäne 

allmän. (6—7.) 

II. Hufvudets blå, vigglika fläckar bakom ögonen förenade genom blå linea. 

a. Abdomen undertill svart, med smal, gulaktig kant; undre sidan af tho- 

rax svart, blåpudrad; 1:sta abdominalsegmentet blått, ofvantill med fyr- 

kantig basfläck och en sned fläck pä hvardera sidan bronsfärgade, af 

hvilka den senare hinner bakkanten, 

2. A. Johanssoni WALLENGR. Halskragen rundad, knap- 

past inskuren, bakre fliken bred, nästan triangulär, lätt urnupen; 

thorax framtill svart, bronsfärgad, med ett blått band längs hvar- 

dera skuldran; abdomen ofvan mörkt bronsfärgad, med blå fläckar 

(>) eller bronsfärgad med bla sidolinier (9), 2:dra segmentet ofvan 

hos &A blått med U-formig, mörkt bronsfärgad, skarphörnig fläck, 

som vidrör segmentspetsen, hos Q med en, hela segmentet in- 

tagande fläck af samma färg; 8:e och 9:e segmenterna ofvan blå, 

med 2 svarta punkter (97), eller 8:e mörkt bronsfärgadt med blå 

flick vid spetsen och 9:e blått med bronsfärgad basfläck (2). 

Frvs längd 19—20 mill. 

A. concinnum JOHANSS. Odon. 106. — SELYS Neur, d. VAsie Sept. 

49, it, 11,/f..8. 

Sällsynt. Af Lektor JOHANSSON upptäckt i skogskärret »Gäs- 

myran» i Norbergs s:n i Vestmanland. En gång funnen i Skåne 

af förf. (6—7.) Förekommer i Finland samt inåt Sibirien ända 

till Amur. 

Obs. Redan 1842 beskref RAMBUR en Agrion concinnum från Kap, hvar- 

före detta namn ej kan användas för nu ifrågavarande art, utan har förf. i 

stället föreslagit ofvan nämnda till minne af upptäckaren, som också beskrifvit 

pa förtjenstfullt sätt våra öfriga Odonata. 
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b. Abdomen undertill blå eller gulaktig, på sin höjd med svart midtel- 

linea, undersidan af thorax af samma färg; I:a abdominalsegmentet 

ofvan blått (>) eller stundom gulaktigt (9), med svartaktig fläck, stun- 

dom intagande hela segmentet, men utan sned sidofläck. 

I. 2:dra abdominalsegmentet ofvan hos I med svart V-formig eller U- 

formig fläck. 

3. A. pulchellum VAN D. LIND. Halskragen djupt insku- 

ren, delad i 3 nästan lika stora, rundade flikar, af hvilka den 

mellersta, som hos 9 är något smalare, är något nedtryckt; tho- 

rax framtill svart, hvardera skuldran med ett blått band, som 

oftast hos o är upptill genombrutet och liknar ett utropstecken; 

abdomen ofvan mörkt bronsfärgad med blå fläckar (5), eller ofta 

utan sådana (©); 2:dra segmentet hos & ofvan med en V-formig 

svart fläck, som vidrör segmentets bakkant, 8:e blått, med 2 svarta 

punkter eller fläckar nära spetsen (> 2); 10:e segmentet djupt 

och bredt (JS) eller obetydligt (Q) inskuret. Frvs längd 23— 

24 mill. 

VAN D. LIND Monogr. 38. — SELYS Monogr. 161; Revue 197. 

— Ramp, Neur. 270. — JOHANSS. Odon. 110. — BRAUER Neur. 23. — 

Rostock Neur. 137. — /»terruptum CHARP. Hor. Ent. 16; Lib. t. XL. 

— Burm. Handb. II, 2, 820. — ZETT. Ins. L, 1043. 

Tämligen allmän 1 S. och M. Sverige; äfven anmärkt i Norge, 

men ej i Lappland. (5—7.) 

4. A. puella Lin. Bla () eller gröngul (2); halskragen 

grundt inskuren, delad i 3 nästan lika stora, rundade fikar, 

hvaraf den mellersta är nedböjd och med grund grop i' midten; 

thorax framtill svart, på hvardera skuldran ett blått sammanhän- 

gande band; abdomen ofvan blå, med bronsfärgade fläckar (>) 

eller bronsfärgad (2); 2:dra segmentet ofvan med en svart U- 

formig fläck, som ej hinner segmentets bakkant och hvars bakre 

hörn dro vinkelformiga (7); 8:e blått (7) eller bronsfärgadt (9); 

10:e djupt och cirkelformigt (97) eller djupt och spetsigt (Q) ut- 

skuret. Frvs längd 22 mill. 

Lin. F. S. 1471, 0. — VAN D. LIND Monogr. 39. — SELYS 

Monogr. 168; Revue 200. — ZETT. Ins, L. 1042. — JOHANSS. Odon. 

112. — RAMB. Neur. 271. — BRAUER Neur. 24. — ROSTOCK Neur. 

138. — Furcatum CHARP, Hor, Ent. 19; Lib. t. XLI. — BURM. Handb. 

1122820} 
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Allmän i S. och M. Sverige, men sällsynt i Lappland och 

ännu ej anmärkt i Norge. (5—8.) 

2. 2:dra abdominalsegmentet ofvan hos <j utan V- eller U-formig, 

svart fläck. 

5. A. armatum Cuarp. Blå; halskragen föga inskuren, 

uppböjd, hos æ med stor, rundad, bakätböjd, hos ® upprätt och 

urnupen, smalare flik i midten; thorax framtill svart, på hvardera 

skuldran 2 blå fläckar, en upptill och en framtill (©), eller ett 

blått, sammanhängande band (Q); abdomen ofvan bla, med brons- 

färgade fläckar (@), eller bronsfärgad ($); 2:dra segmentet hos ©? 

ofvan med svart, framtill afrundad, baktill sammansnörd spets- 

fläck, och på hvarje sida vid basen ett svart streck, hos ® en 

svart, spjutlik fläck, intagande mer än segmentets halfva längd; 

8:e segmentet blått (7), i spetsen med svart fläck (2); 10:e djupt 

inskuret. Frvs längd 22 mill. 

CHARP. Lib. t. XLIII. — SELYs Revue 193. — JOHANSS. Odon. 

102. — ROSTOCK Neur. 139. 

Högst sällsynt i S. och M. Sverige. (6—7.) 

6. A. elegantulum ZETT. Blå, ofvan bronsfärgad med 

blåaktiga tvärstreck vid lederna; halskragen föga inskuren, blä- 

kantad, mellanfliken längre än de nedtryckta sidoflikarna (9); 

thorax med en blå linea längs hvardera skuldran; 10:e segmentet 

hos © inskuret. 

ZETT. Ins. L, 1043. — SELYS Revue 196. — JOHANSS. Odon. 104. 

Arten, som förf. ej känner, är funnen af ZETTERSTEDT vid 

Lycksele i Lappmarken och vid Lund. 

8. Släktet Nehallenia SELvys. 

Liknar föregäende släkten, men abdomen är längre och pä 

midten mycket smal och vingarna breda samt mycket korta och 

hinna tillbakalagda knappast förbi 5:e segmentet; halskragen hel- 

bräddad och rundad; på 10:e abdominalsegmentets bakkant fin- 

nas 2 små, uppåtböjda, närstående flikar; hufvudet har bakom 

ögonen inga blå fläckar, men mellan dem en blå, genombruten 

linea. 



270 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

1. N. speciosum CHarr. Kroppen undertill hvitaktig, 

ofvan metallgrön, med de 3 sista abdominalsegmenterna blå; 

thorax framtill enfärgad; péerostigma hvitgult eller nästan hvitt; 

benen hvitgula, tibierna med svart linea längs utsidan. Frvs 

längd omkr. 15 mill. 

Carr. Lib. t. XXXVIII. — SELYS Revue 175. — JOHANSS. Odon. 

95. — ROSTOCK Neur. 135. 

Högst sällsynt i Skåne och Östergötland. (6, 7.) 

9. Släktet Ischnosoma WALLENGR. 

Liknar närmast föregående släkte; abdomen lång och på 

midten mycket smärt, och de tillbakalagda vingarna hinna öfver 

5:e abdominalsegmentet, men ej in på det 7:e; halskragen har 1 

midten baktill en upprätt (+) eller något tillbakaböjd (©) tagg; 

på tote abdominalsegmentet i spetsen 2 uppstäende, spetsiga 

knölar hos &; hufvudet baktill med 2 runda, ej genom linea 

förenade punkter. 

1. I. elegans VAN D. LIND. Thorax framtill bronsfärgad, 

med blått (8) eller gult (9) band längs hvarje skuldra, på si- 

dorna bla (JS) eller gulaktig (Q); abdomen ofvan bronsfärgad, 

undertill hvitaktig, 8:e segmentet ofvan blått. Frvs längd 18— 

2ı mill. 

VAN D. LIND Monogr. 40. — SELYS Revue 118. — Ramp, Neur. 

274. — JOHANSS. Odon, 100. — BRAUER Neur, 23. — ROSTOCK Neur. 

136. — Pupilla SELYS Monogr. 157. — Zuberculatum CHARP. Hor. 

Ent. 21; Lib. t. XXXVIII. — ZETT. Ins, L. 1043. —- BURM. Handb. 

1525820. 

Allmän i S. och M. Sverige vid stillastående och rinnande 

vatten. 

Obs. Namnet /schnura, som tilldelats detta släkte 1840 af CHARPENTIER 

är redan förut inom zoologien användt. 



AL 

DEN ENTOMOLOGISKA FÔRENINGENS I STOCK- 

HOLM SAMMANKOMST À HOTEL PHŒNIX 

DEN 28 APRIL 1894. 

Ordföranden, prof. ©. SANDAHL, erinrade de talrikt försam- 

lade ledamöterna om, att Föreningen den 4 april förlorat en sin 

hedersledamot och tillika en af sina stiftare, nämligen lektorn 

KNuT FREDRIK THEDENIUS, samt hänvisade till den öfver honom 

i det nu utkomna häftet 2 af Entomol. Tidskrift för 1894, 

sidan 191 intagna nekrologen. — Följande nya ledamöter hade 

sedan senaste sammankomsten blifvit invalda, nämligen: docenten 

d:r ERNST LEOPOLD LJUNGSTRÖM (Lund), anmäld af inspektör A. 

LYTTKENS, fil. kand. OSSIAN BILLBERG (Stockholm), anmäld af 

professor AURIVILLIUS, samt med. fil. kand. AXEL FAGERBERG Och 

agenten AXEL JOSEPHSON (båda i Stockholm), invalda på förslag 

af statsentomologen LAMPA. — På förslag af styrelsen kallade 

Föreningen till hedersledamot af 2:a klassen fröken ANNA SOFIA 

VILHELMINA WAHLBERG, Som nu genom en storartad gåfva af ut- 

märkta entomologiska arbeten, särdeles af flera dyrbara plansch- 

verk, ytterligare ökat den förbindelse, i hvilken Föreningen står 

till henne och hennes aflidna moder genom förärandet af den s. 

k. Wahlbergska fonden. Genom kaptenen GRILL hade Föreningen 

fått emottaga en stor samling ryska entomologiska arbeten, sam- 

lade och öfversända från den ständiga, 1 Odessa residerande en- 

tomologiska kommissionen, som har att göra iakttagelser och för- 

sök med afseende på skadeinsekter. I enlighet med styrelsens 

förslag tilldelade Föreningen sitt »entomologiska vandringsstipen- 

dium» å 60 kr. till lärjungen vid Göteborgs realläroverk RAGNAR 

INSULANDER, som ämnar undersöka norra Bohuslän i trakterna 

kring sjön Bullaren. Det af fru SIGNE NORDENSKJÖLD skänkta 

stipendiet af 50 kr. tilldelades lärjungen i Vexiö högre elemen- 

tarläroverk J. LINDQVIST, som tänker studera insektfaunan i norra 

Kalmar län, Tjusts härad, berömdt för sin härliga natur. 

Professor AURIVILLIUS höll föredrag om fam. Laszocampide 
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bland spinnare-fjärilarna och fäste sig därvid särskildt vid de släk- 

ten, som finnas inom det palearktiska området. De nu kända 

formerna inom detta område måste, om man ville erhålla en na- 

turlig indelning, fördelas på ej mindre an 21 släkten. Larverna 

äro synnerligen intressanta på grund af de skarpt framträdande 

olikheter, som äfven visa sig mellan dem. Genom att taga till- 

börlig hänsyn till dessa, kan lika lätt efter larven bestämmas till 

hvilket släkte en art hör, som efter den utbildade fjärilen. Äfven 

puppan och den silkeshylsa, i hvilken hon hvilar, erbjuda stora 

olikheter inom de skilda 'släktena. Att, såsom ofta sker, fördela 

arterna pa blott två släkten är alldeles olämpligt, enär någon 

bestämd grins icke kan uppdragas mellan dessa. Larver och 

fjärilar af nästan alla släktena förevisades, hvarjämte genom rit- 

ningar å svarta taflan vingarnas form samt vingribbornas olika 

förlopp hos olika släkten åskådliggjordes. 

Kapten C. GRILL refererade sedan en i praktiskt hänseende 

märklig uppsats af prof. ALFRED GIARD om ällonborresvampen, 

Tsaria densa FRIES, som är en förstörande snyltgäst hos den 

vanliga ällonborren, Melolontha vulgaris, LL. Da detta referat 

i sin helhet införts i Tidskriften, är det öfverflödigt att här ut- 

förligare redogöra för detsamma !. 

Med anledning af referatet uppstod en diskussion rörande 

sättet för den ifrågavarande parasitsvampens inträngande i ällon- 

borrelarven och om svärigheterna vid dess användande, hvar- 

jämte framhölls nädvändigheten af en entomologisk försöksanstalts 

upprättande. 

Lektor NILSSON redogjorde sedan för de statistiska under- 

sökningar, hvilka af honom anstäldts med afseende pä den skogs- 

trakt i Nerike, som 1891 härjades af tallmätaren, och ådagalade 

dessa, att insekthärjningens verkningar på växtligheten fortfara 

under flera år. Hr N. förevisade kvistar af lärkträd, skadade af 

larver till en NMematus-art och kvistar af bok, hvars blad voro 

minerade af larver till en skalbagge, Orchestes fagi, hvilken 

sedermera såsom fullbildad insekt genomborrat bladen och åstad- 

kommit tämligen tättsittande hål. 

1 Se Entom. Tidskrift, årg. 15 (1894), sid. 202 samt Uppsatser i prak- 

tisk entomologi 4, 1894, s. 71. 

O. Th. Sandahl. 



»BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER INSEKTENFAUNA 

VON KAMERUN. 

2. 

TAGFALTER 

VON 

CHR. AURIVILLIUS. 

Zu den im ersten Theil verzeichneten Arten muss ich hier 

bemerken dass Acræa Fenelos die wahre A. Peneleos Warp 

ist, wogegen meine A. Peneleos (n. 40) die schon von FABRI- 

cıus beschriebene A. Parrhasia ist. A. Parrhasia wird in 

Kırbys Catalogue unrichtig als & von A. Circeis DR. betrachtet. 

Subfam. Nymphalinæ. 

63. Lachnoptera jole FABR. Spec. Ins. 2, p. 78 (1781). 

— Dour. Hew. Gen. D. Lep. t. 22, f. 2 (1848) ©. — HOLLAND 

Tr. Am. Ent. Soc. 13, p. 326, t. 9, f. 2 Q (1886). — Jaodıce 

Geam..Pap. (Exot..2,)t. 057, f,H,. EB. (1777) 

Kitta. — März— Mai. — 8 gg, 1 Q. 

Das Weib stimmt mit HOLLANDS Beschreibung von »typical 

form» überein. Von den Männchen nähern sich einige Stücke 

durch die zum Theil perlmutterglänzende Unterseite der von mir 

aus Sierra Leone beschriebenen Var. A/zelii (Ofvers. Vet. Ak. 

Förh. 1887, p. 309), bei der die ganze Unterseite glänzend und 

etwas in Violett ziehend ist. 

1 Siehe Ent. Tidskr. 14, p. 257—292 (1893). 

sl 
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64. Atella phalantha Drury Ill. Exot. Ins. ı, t. 21, f. 

1, 2 (1773). — TRIMEN S, Afr. Butt. 1, p. 189 (1887). 

Itoki Na N’Golo. — Juni. — 1 2. 

65. Atella columbina CRAMER Pap. Exot. t. 238, f. A,B 

(1779). — TRIMEN S. Afr. Butt. 1, p. 193 (1887). 

“Itoki, Kitta. — Januar—Mai. — 21 SS, 1 98. 

Diese Art scheint im Kustgebiete von Kamerun viel gewöhn- 

licher als A. phalantha zu sein. 

66. Hypanartia delius Drury Ill. Exot. :Ins. 3, t. 14, 

f. 5,6 (1782). —.STAUD, ‚Exot.. Schmett 1, P.)97,.1.37.(788%). 

Bonge. — December. — 3 So. 

Die Ausdehnung der rothen Farbe der Vorderflügel ist sehr 

veränderlich, indem sie bald die ganze Wurzelhälfte bedeckt, 

bald nur eine schiefe Querbinde vom Hinterrande gegen die 

Mitte des Vorderrandes bildet. »Fliegt an sonnigen Waldwegen und 

sitzt mit halbausgebreiteten Flügeln; ziemlich schnell» (SJÖSTEDT). 

67. Junonia clelia Gram. Pap. Exot: 1, t. 2 NCNE RER 

(1775). — TRIMEN S. Afr. Butt. 1, p. 214 (1887). 

Bonge. — December. — 1 J. 

68. Precis sophia FaBr. — Taf. 4, Fig. 1, 1 a, 1 b, 

TAC Sythe ‘ 

Synon. Papilio sophia Far. Ent. Syst. 3: 1, p. 248 (1793). 

— STAUD: Exot. Schmett. 1, p..to0o mt, 37 (855). 

Bibundi, Bonge, Itoki, Kitta. — October—April. — 20 SS, 

ESS 
Ein Weibchen hat die schwarze Querlinie der Zellen 1 b 

und 2 der Vorderfliigel sehr fein und in 1 b beinahe verschwun- 

den, so dass der gelbrothe Fleck tast ungetheilt ist, und nähert 

sich dadurch sehr der Varietät zufracta BUTL. 

Die Raupe (Fig. 1) ist schwarz mit einer wenig scharf her- 

vortretenden, gelblichen Seitenlinie. Der Kopf (Fig. 1 a) ist 

glänzend, ziemlich dicht mit kleinen, haartragenden Warzen be- 

setzt und hat oben jederseits eine grössere, konische Warze. Das 

erste Glied hat oben nur kleine Warzen, aber jederseits zwei 

kurze Dornen; die Glieder 2—10 haben dagegen jedes g9--11 

Dornen (Fig. ı b), nämlich einen in der Mittellinie des Rüc- 

kens, einen jederseits des Rückens und je drei in den Seiten, von 

denen der unterste an den Gliedern 6—9 doppelt ist; die Glie- 

38 
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der 2 und 3 vermissen den mittleren Rückendorn, sind aber üb- 

rigens wie die Glieder 4 und 5 bewaffnet. Das 11:e Glied hat 

keinen Fussdorn, das 12:e nur die drei Rückendornen und das 

13:e (die Afterklappe) nur zwei Dornen. 

Die Puppe (Fig. ı c, ı d) ist mehr oder weniger bräunlich 

gewässert und hat zwei bis drei dunkle Schattenbinden quer über 

die Flügelscheiden. Der Kopf ist stumpf und seicht ausgerandet 

mit kurzen Augendornen. Der Mittelrücken hat zwei vordere 

und zwei mittlere Warzen, der Hinterrücken und das erste Glied 

des Hinterleibes haben je nur zwei Warzen, das zweite Abdomi- 

nalglied hat 5 freie Warzen in einer Querlinie und die Glieder 

3—7 auch jedes 5 Rückenwarzen, die jedoch durch eine schwach 

erhabene Querleiste vereinigt sind. Kremaster mittelmässig lang, 

etwas zusammengedrückt. 

69. Precis milonia FELD. Reise Novar. Lepid. p. 403 

(1867). — kowara Warp Ent. M. Mag. 8, p. 82 (1871); Afr. 

Pepe, ste 15. 1...5,,01(017873,). 

Bonge, Itoki (P. Dus£n); Ekundu (LÖFDAHL), N'Dian. — 

März, Juni, November. — 2 Yo, 3 99. 

Durch Untersuchung des Typus von P. milonia FELDER, jetzt 

in Museum Tring, habe ich gefunden, dass FELDERS Art dieselbe 

wie kowara WARD ist. 

79. Precis terea -Drury Ill. Exot. Ins, 2, t.,13, f. 3,4 

(1773). — CRAMER Pap. Exot. t. 138, f. E, F (1778). 

Bonge, Itoki, Kitta. — September—Februar, April, Juni. 

0.00, PT. 
71. Precis stygia n. nom. — ethyra Sraup. Exot. 

Schm..v, p.102, t..38 (0883): 

Itoki, N’Dian, Itoki Na N’Golo, Bonge. — October, No- 

vember, Januar, Februar, Mai, Juni. — 15 Yo, 5 QQ. 

Das © ist grösser und viel heller gefärbt als das oh und hat 

die submarginalen Augenflecke grösser und deutlicher. Diese an 

.der mittleren Westküste Afrika’s nicht seltene Art steht in allen 

Sammlungen als ethyra FristH. Nachdem ich aber die Origi- 

nalbeschreibung von e¢hyra genau verglichen habe, finde ich 

dass e¢hyra nur eine unbedeutende Varietät von chorimene und 

gar nicht s/ygza sein kann. Von chorimene (ethyra) unter- 

scheidet sich s¢ygza durch die stets dunklere Grundfarbe, durch 

39 
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die braunen, nie gelblichen Querbinden und besonders durch die 

helle Querbinde, innerhalb der Augenfleckenreihe der Vorderflä- 

gel, welche nach innen von einer nicht gezackten, dunklen Linie 

begrenzt und gegen den Vorderrand breit und ungetheilt und 

nicht wie bei chorimene in drei Flecke der Zellen 4—6 aufge- 

löst ist. Bei chorimene (ethyra) findet man gewöhnlich unten 

am Vorderrande der Hinterfliigel 1—2 scharf hervortretenden 

hellen Flecke, die ich nie bei s¢#ygza gesehen habe. Die Unter- 

seite von sZygza hat dagegen oft einen schönen violetten Glanz. 

P. stygia scheint mir am nächsten mit Pr. Goudotiz aus Mada- 

gascar verwandt zu sein. 

72. Salamis cacta FaBr. Ent. syst. 3: 1, p. 116 (1793). 

—- Donovan Ins. India t. 29, f. 1 (1800). 

Bonge. — December. — 1 g. 

»Auf einem hellen, sonnigen Waldwege; setzte sich auf die 

Erde» (SJÖSTEDT). 

73. Salamis temora FELDER Reise Novar. Lepid. p. 404 

(1867). — Sraup. Exot. Schmett. 1, p. 102, t. 38 (1885). — 

amarantha BUTLER Cist. Ent. 1, p. 6 (1869). 

Bonge, Itoki. — October, Januar. —- 4 Yo), I Q. 

74. "Salamis anacardi L. Syst: Nat cd. 10, p..467 

(1758). — CLERCK Icones 2, t. 28, f. 3 (1764). — Taf. 4, Fig. 

Doran eae D: 

Bonge, Kitta, Ekundu. — October—December, März—Mai. 

ron Oly. 
SJÖSTEDT fand die Raupe zweimal bei Bonge, die ersten in 

October, die anderen in November. Die in October gefundenen 

(Fig. 2) sind schwarz und haben auf dem Rücken jedes Gliedes 

zwischen den Dornen eine breite, rothbraune Querbinde, welche 

jedoch in den Seiten nicht tiefer als bis zum oberen Seitendorne 

heruntergeht; die in November erhaltenen waren dagegen ein- 

farbig rothbraun mit schwarzen Dornen und schwarzem Kopfe. 

Uebrigens sind sie ganz ähnlich gebaut und die aus den ver- 

schiedenen Raupen gezogenen Schmetterlinge scheinen mir ganz 

ähnlich zu sein. Die Raupe kommt demnach wenigstens in zwei 

Farbenvarietäten vor. — Der Kopf hat oben jederseits einen lan- 

gen, fast geraden, stumpfen Dorn. Die Körperdornen sind lang 

und laufen in eine sehr scharfe Spitze aus. Sie sind ganz wie 

40 
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bei der oben beschriebenen Raupe von Precis sophia angeord- 

net, ausgenommen, dass das zweite und dritte Glied jederseits 

zwei neben einander gestellten, das vierte zwei übereinander und 

das fünfte drei Fussdornen haben. Am zehnten Gliede finden 

sich auch zwei Fussdornen, von denen jedoch der untere sehr 

klein ist; die folgenden Glieder haben dagegen keine Fussdor- 

nen. Das zwölfte Glied scheint nur zwei Dornen zu haben, in- 

dem der unpaare Rückendorn so weit nach vorne gerückt ist, 

das er vom elften Gliede auszugehen scheint. — Die Puppe 

(Fig. 2 a, 2 b) ist bräunlich und hat lange und scharfe Kopf- 

spitzen. Der Mittelrücken ist in der Mitte mit einem grossen, 

kegelförmigen Dorn und jederseits an der Basis der Flügelschei- 

den mit einem kleineren Dorn bewaffnet. Die Abdominalglieder 

3—7 haben jedes auf dem Rücken zwei grosse, kegelförmige, 

etwas gebogene Dornen und zwischen diesen eine kleine Warze 

am Vorderrande, sowie auch auf jeder Seite zwischen den Dor- 

nen und den Athemlöchern eine stumpfe Erhabenheit. Kremaster 

lang und kräftig gebaut mit vier wulstigen Seitenrändern. 

75. Kallima rumia Westw. Gen. D. Lep. p. 325, t. 52, 

2 2) (0S50),,-— STAUD. Exot, Schmett. 1, Pa 103, t. 39,(1885 

—86). — Taf. 4, Fig. 3, 3 a, 3 b. 

Bibundi, Bonge, Ekundu. — September—Januar, Mai. — 

ES, of, 0, 29; 
Die Raupe ist röthlichgrau mit breiter, schwarzer Rücken- 

linie und dunklen, schiefen Seitenstrichen und hat einen dunkel- 

braunen mit zwei langen Dornen bewaffneten Kopf. Der Körper 

ist ziemlich dicht mit feinen weissen Haaren bekleidet und mit 

hellen Dornen sbewaffnet. Glied 1 hat keine Dornen, die Glieder 

2—11 jederseits einen Rückendorn und zwei Seitendornen und 

die Glieder ı2 und ı3 jedes nur zwei Dornen. Fuss- und un- 

paare Rückendornen fehlen also gänzlich; jene sind doch an den 

Gliedern 2 und 3 durch kleine Warzen angedeutet. 

Die Puppe (Fig. 3 a, 3 b) ist »grün, rôthlich gewässert» 

(SJÖSTEDT) und hat beinahe ganz dieselbe Form wie die Puppe 

von Salamis anacardiz; von den Rückendornen des Hinterkör- 

pers sind doch nur die des dritten und vierten Gliedes gut ent- 

wickelt und die Seitendornen des Mesothorax sind sehr kurz. 

Es wäre sehr interessant die Raupen der Gattungen Funo- 

41 
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nia, Precis, Salamis und Kallima unter sich näher zu verglei- 

chen, da ich aber nur die drei hier beschriebenen Formen selbst 

gesehen habe”, wäre es gewagt Gattungsunterschiede der Raupen 

anzugeben. Hier mag nur bemerkt sein, dass die Raupe von 

Kallima sich sofort von den anderen durch die fehlenden Rüc- 

ken- und Fussdornen und das ganz unbewehrte erste Glied scharf 

unterscheidet. 

76. Eurytela hiarbas Drury Ill. Exot. Ins. 3, p. 17, 

t. 14, f. 1, 2 (1782). — Donovan’ Ins. India t. 32, 1 3, (2800). 

Bonge. -— November, December. — 1 9, 3 99. 

Alle Stücke haben eine 6—6,; mm. breite Querbinde der 

Hinterflügel und gehören der Hauptform an. Die in Südafrika 

vorkommende Form hat dagegen eine weit schmälere, nur 3—-4 

mm. breite Querbinde und einen besonders an den Rippen 3 und 

4 stärker gezackten Saum der Hinterflügel. Die Unterseite der 

beiden Formen ist auch recht verschieden, indem die silberne 

Begrenzung der rothbraunen Flecke bei der Hauptform weit bes- 

ser entwickelt ist und die Unterseite der Vorderflügel innerhalb 

der weissen Querbinde mit einer Querreihe von 6—7 silbernen 

Flecken, welche bei der südlichen Form fehlen, geziert ist. Die 

südliche Rasse von /zarbas verdient ebensowohl wie Amauris 

dominicanus und Aypolimnas Wahlberg? einen besonderen Na- 

men und ich nenne sie darum var. angustata. Die von STAU- 

DINGER zuerst erwähnte und dann von TRIMEN abgebildete Form 

mit gelber Querbinde mag ab. flavescens genannt werden. 

77. Eurytela ophione CRAMER Pap. Exot. t. 114, f. 

E, F (1779). — valentina CRAMER 1. c. t. 327, f. C, D (1780). 

— Morganii DousL. Hew. Gen. D. Lep. t. 31, f. 5 (1848). — 

STAUD. Exot. Schm. 1, p. 105 (1886). 

Bonge. — November, December. — ı cf, I 9. 

78. Eurytela ethosea Drury Ill. Exot. Ins. 3, t. 37, f. 

3, 4 (1782). — STAUD. Exot. Schmett. 1, p. 105, t. 39 (1885—86). 

Itoki, Bonge. — Februar, October. — 2 gg, 2 @£9. 

2 Es ist sehr zu bedauern, dass die Entwicklungsstadien, wenn sie über- 

haupt beschrieben sind, gewöhnlich nur ganz oberflächlich untersucht werden, 

so dass man aus den Beschreibungen und Abbildungen keine Auskunft gewin- 

nen kann über die Stellung und Anzahl der Dornen jedes Gliedes wie auch 

über viele andere, wichtige Sachen. 

42 
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Der Hinterkörper ist unten beim © schwärzlich mit dem 

zweiten Gliede gelbbraun, beim 9 weisslich mit schwärzlichen 

Längszeichnungen. 

79. Ergolis enotrea CRAMER Pap. Exot. t. 236, f. A, B 

o (1779). — STAuD. Exot. Schmett. 1, p. 106, t. 40 7 (1885 — 86). 

Kitta, Ekundu, Bonge. — April, Mai, September—Decem- 

ber. — 10 do, 3 PL. 

__ Die Unterseite der Flügel ist beim © viel dunkler als beim 

2 und die Vorderfliigel haben hinter der Mittelzelle 5-—6 sehr 

lange, tiefbraune Längsflecke, welche nur durch die schwarz- 

grauen Rippen getrennt sind, während das 9 dort zwei hellbraune, 

scharf getrennte Querbinden hat. 

80. Byblia ilithyia Drury var. Crameri n. var. 

Synon. zlthyıa Cram. Pap. Exot. t. 214, f. C, D und 213, 

f. A, B (forma obscurior). —? cora CHENU Enc. Meth. H. N. 

ILE, 0200, 7 Hö (12853). 

Bonge. — December, Juli. — 2 SS. 

Diese Form, welche ich nur aus Westafrika gesehen habe, 

ist von den übrigen Formen viel besser als diese unter sich ver- 

schieden und mag darum einen eigenen Namen haben. Von den 

übrigen Varietäten von zlithyira weicht Crameri dadurch ab, 

dass das Saumviertel der Vorderflügel auf der Unterseite schwarz 

ist mit 6—8 gut getrennten, hellgelben Submarginalflecken, von 

denen die der Zellen 4—8 fast gleich gross sind. In den Zellen 

5 und 6 stehen gewöhnlich innerhalb der Submarginalflecke noch 

zwei kleine Flecke, welche durch eine feine schwarze Linie vom 

grossen Costalfleck derselben Zellen abgetrennt sind. 

81. Crenis occidentalium Mar. Bull. Soc. Zool. Fr. 1, 

p. 275 (1876). — Ribbez Dew. N. Acta Ac. Nat. Cur. 41: 2, N:o 2, 

p. 196; t. 26, f. 3 (1879). — Auriv. Ent. Tidskr. 12, p. 275 

(1891). 

Itoki, Kitta, N’Dian, Bonge. — Januar, März—Maj, Decem- 

ber. — 10 Yo. 

82. Crenis amulia CRAMER Pap. Exot. t. 180, f. C. (1777). 

ER HOPCANDN Ir. Amer." Ent) Soc, 13, pr 328; t. 9, fl 9'(7830). 

Itoki, Kitta, Bonge. — Februar, April, December. — 9 

oro; ar 9. 
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83. Cyrestis camillus FaBr. Spec. Ins. 2, p. 11 (1781). 

— pantheus Drury Ill, Exot. Ins, t. 6, f. 4 (1782). 

Itoki, Kitta. — Januar, April. — 3 Yo), 2 QQ. 

84. Hypolimnas misippus L. Mus. Lud. Ulr. p. 264 

(1764). — bolina Drury Il. Exot. Ins. 1, t. 14, €. 1, 2 (1770) 2 

— diocippus CRAMER Pap. Exot. t, t. 28, f. B, C (1775). 

Kitta, Bonge. — April, September, November. — 1 &, 4 PY. 

Ein 9 steht in der Mitte zwischen var. zzarza und der Haupt- 

form, indem die innere schwarze Begrenzung des Apicaltheiles 

noch vorhanden ist und die weissen Flecke durch einige weisse 

Atomen angedeutet sind. 

85. Hypolimnas salmacis Drury Ill. Exot. Ins. 2, t. 8, 

f. 1, 2 (1773). — Doust. Hew. Gen. D. Lep. t. 89, f.’r (1360). 

Itoki, Kitta, N’Dian, Bonge. — Januar, Marz—Juni, No- 

vember. — 4 ss, 3 $$. 

Bei einem © sind alle Zeichnungen hellgelblich statt weiss 

oder bläulich. 

86. Hypolimnas Chapmanni Hew. Ent. M. Mag. 9, p. 

233 (1873). — Taf. 6, f. I. 

N’Dian. — Mai. — 1 ©. 

Das einzige mir vorliegende Stück dieser seltenen Art ist 

ein o und weicht vom Typus in Brit. Museum dadurch ab, dass 

die Vorderflügel oben in den Zellen 2—5 mit einer Andeutung 

eines weissen Bandes versehen sind und unten eine deutliche und 

scharf begrenzte Querbinde haben; der Typus hat nur einen 

Doppelfleck in den Zellen 2 und 3. Ich nenne die hier abge- 

bildete Form ab. fasciata. 

87. Hypolimnas dinarcha Hew. Exot. Butt. Dzadema 

t. 2, f. 7 (1865) — Distant Proc. Zool. Soc. 1879, p. 704 

(1880). 

Itoki, Kitta. — Februar, März, — 2 Jo, 1 8. 

Wie schon DISTANT (l. c.) bemerkt hat, sind die hellen Flec- 

ke bei dieser Art sehr veränderlich in Grösse und Ausdehnung. 

Das eine 7 kommt der 7/7. Dartheloti Gr. SMITH so nahe, dass 

es eben so gut zu dieser Art wie zu dinarcha geführt werden 

konnte, Von SMITHS Figuren unterscheidet es sich nämlich oben 

nur dadurch, dass der weisse Fleck der Mittelbinde in Zelle 4 

fehlt, dass von den Submarginalflecken der in Zelle 4 so gross 
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wie der in Zelle 1b ist und der in Zelle 3 als ein kleiner Punkt 

vorhanden ist und endlich dadurch, dass die Saumpunkte der 

Hinterfliigel bis zum Analwinkel reichen. Unten ist die Ähnlich- 

keit noch grösser, indem die weisse Mittelbinde der Vorderflügel] 

ganz wie in SMITHS Figur gebildet ist. HH. Bartteloti scheint 

mir darum nur eine unbedeutende Aberration von 7. dinarcha 

zu sein. 

Hier mag auch bemerkt werden, dass ZZ. ragiens CAPRONN. 

(1889) und A. Stanley! Smirx (1890) dieselbe Art wie H. Me- 

chowi Dewirz (1884) sind. 

88. Hypolimnas dubia Beauv. Ins. Afr. et Amer. Lep. 

Le ONE ae 2 be TT a RAT 

Itoki, Kitta, N’Dian, Bonge. — Januar, März—Juni, Sep- 

tember— October, — 6 So, 4 PP. 

Auch diese Art ıst in West-Afrika ziemlich veränderlich, ohne 

dass man scharf getrennte Formen unterscheiden kann. Von den 

oben erwähnten Exemplaren haben 7 (5 Yo, 2 PP) ganz ähn- 

lich gezeichnete Hinterflügel. Der weisse Wurzelfleck ist bei ihnen 

ziemlich scharf begrenzt und kleiner als in PAL. DE BEAUVAIS 

Figur, indem er nur die Mittelzelle (bis zur Rippe 2 oder 3) 

und den innersten Theil der Zellen 5—7 bedeckt; der übrige 

Theil der Flügel ist mit Ausnahme eines hellen Fleckes, 

welcher die Wurzel der Zellen ıa und ıb einnimmt, tief 

schwarzbraun oder schwärzlich; doch sind die Felder 1b—3 bei 

einigen Stücken viel heller braun. Bei einem Weibchen sind die 

Hinterfliigel viel heller, indem der Wurzelfleck sich über die 

Mitte ausdehnt und die Felder 1b—3 hell braungelb sind, bei 

diesem ist also nur die Flügelspitze bis zur Rippe 5 schwärzlich. 

Bei den zwei letzten Stücken (1 5, 1 9) sind die Hinterflügel 

dagegen ganz einfarbig braunschwarz und nur an der Wurzel 

sehr wenig lichter braun; die Saumpunkte und die weissen Flecke 

der Franzen sind jedoch ebenso deutlich wie bei der Hauptform. 

Diese Form entspricht ganz Amauris tartarea MaB. (gabunica 

AURIV.) und mag einen Namen verdienen. Ich nenne sie ab. 

Cerberus. Bei dem mir vorliegenden Weibchen von Cerberus 

sind die Flecke der Vorderfliigel ganz wie in TRIMENS Figur von 

FA. mima (Trans Linn. Soc. 26, t. 43, f. 7) gebildet, beim © 

dagegen wie bei den gewöhnlichen Yo von dubia. Bei den 

Entomol. Tidskr. Årg. 15, H. 4 (1894). 45 19 
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QQ der Hauptforfn sind die weissen Flecke des Mittelbandes viel 

grösser und mehr zusammenhängend als bei den Yo. 

Cerberus wurde von SJÖSTEDT aus der Raupe gezogen. Die 

Raupe (Fig. 4) ist schwarz und hat an jedem der Glieder 1—11 

einen schmalen weissen Gürtel, in dem die Rücken- und Seiten- 

dornen befestigt sind. Der Kopf ist hell und trägt zwei lange 

Scheiteldornen. Das erste Glied hat jederseits zwei Dornen, aber 

keine Rückendornen; auch an allen folgenden Gliedern sind die 

Dornen ganz wie bei der Raupe von Salamis anacardii ange- 

ordnet. Die Dornen sind an der Wurzel hell, gegen die Spitze 

aber verdunkelt. Beine hell gefärbt. Die Puppe (Fig. 4 a, 4 b) 

ist braun, schwarz gesprenkelt und hat einen kurzen, schwarzen 

Kremaster; die Rückendornen sind kurz. 

Nach den Raupen müssen die Gattungen Sa/amzs und Hypo- 

limnas viel näher verwandt sein als man bisher geglaubt hat. 

89. Hypolimnas anthedon Doug. An. N. H. 16, p. 181 

(7845); —/Doust:.. Hew: Gen. (DA Lep.'t..,37;: f...2 (1850); 

Kitta, Ekundu, Bonge. — April— Juni, September—Novem- 

ber. — 9 0, I 8. 

Bei einem © ist der schwarze Saum der Hinterflügel oben 

an Rippe 6 nur 5 mm. und an Rippe 2 nur 6 mm. breit. Bei 

einem & von Wahlbergri aus Caffraria finde ich respective 4 mm. 

und 6 mm. Daraus geht hervor, dass Anthedon und Wahlbergz 

nur Lokalrassen derselben Art sind. 

90. Pseudacræa semire CRAMER Pap. Exot. t. 194, f. B, 

C (1779). 
Kitta. — März. — 1 ©. 

gt. Pseudacræa lucretia CRAMER Pap. Exot. t. 35, f. C, 

D (1775) 
Bonge. — October. — 1 J. 

92. Pseudacrea Warburgi Auriv. Ent. Tidskr. 13, p. 

200 (1892). 

N’Dian. — Juni. — 1 ©. 

Diese scheint eine wenigstens in Kamerun konstante Lokal- 

rasse von Ps. hostilia zu sein. Ich habe in STAUDINGERS Samm- 

lung auch einige Stiicke gesehen und sie hatten alle die breite 

Saumbinde der Hinterflügel, in denen die hellen Flecke nur schwach 

angedeutet sind. 
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93. Pseudacræa Boisduvali Dover. An. N. H. 16, p. 180 

(1845). — Doug. Hew. Gen. D. Lep. t. 37, f. 3 (1850). 

Itoki. — Januar. — 1 ©. 

94. Pseudacræa dolomena Hew. Exot. Butt. Diadema t. 

2, f. 4 (1865). — macularia CAPRONN. An. E. Belg. 33, Bull. 

p- 144 (1889). 
Bonges — IP 

»In dünnem, ziemlich sonnigem Busch, wo sie mit ausgebrei- 

teten Flügeln auf den Blättern ruhte» (SJÖSTEDT). 

95. Pseudacræa eurytus L. Syst. Nat. ed. 10, p. 487 

(0733), ‚Ermeerfleonesylns: 25 rt! 37, 1:4 (1764). 

Kamerun. — I ©. 

96. Pseudacræa Theo- 

rini AURIV. var. consanguinea 

Nn. var. — Fig: 9. 

Bonge. — October, — 1 9. 

Vom typischen Weibchen 

der Ps. Theorini unterschei- 

det sich consanguznea dadurch, 

dass die Wurzelhälfte der Vor- 

derfliigel rothbraun (nicht 

schwärzlich) ist und dadurch, 

dass die Querbinde der Vor- 

derflügel viel schmäler, nur 3 

mm. breit und bis zur Rippe Fig. 9. Pseudacrea Theorini AURIV. 
2 ausgedehnt ist. In Zelle 3 | 

besteht die Querbinde aus 2 

kleinen Flecken. Hierdurch 

var. consanguinea AURIV, 

wird Ps. consanguinea ein wunderbarer Nachahmer von Planema 
consanguinea AURIV. 

97. Neptis Jamesoni Gopman Story of the Relief Exped. 
p. 436 (1891). 

Kitta. — April. — ı ©. 

Dieses 5 misst 63 mm. zwischen den Flügelspitzen und 
weicht wie auch ein noch grösseres Stück (68 mm.) aus Congo 
von HewitsoN s Beschreibung und HorrLann’s Abbildung von N. 
nebrodes Hew. dadurch ab, dass der Strich in der Zelle der 
Vorderflügel in der Mitte sehr breit ist und die Zelle fast ganz 
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bedeckt; seine Spitze ist auf der oberen Seite bläulich weiss, 

aber weder getheilt, noch ausgeschnitten, unten dagegen durch 

zwei schwarze Querlinien getheilt. Diese Art war bisher nur aus 

dem Congo-Thal bekannt. 

.98. Neptis melicerta Drury Ill. Exot. Ins. 2, t. 19, f. 3, 4 

(1773). — HozLanp Ent. News 3, t. 9, f. 5 (1892). 

Itoki, Kitta, Bonge. — Oktober—März. — 7 œ, 9 99. 

99. Neptis nicoteles Hew. Ent. M. Mag. 10, p. 206 

(1874). — HOLLAND Ent. News 3, t. 9, f. 8 (1892). 

Kitta, Bonge. — März, November. — 1 o’, 3 99. 

100. Neptis biafra Warp? var. 

strigata n. var. — Fig. 10. 

Kitta. — April. — 2 go: 

Nach den Figuren unterscheidet sich 

strigata von biafra dadurch, dass die 

Mittelzelle der Vorderfliigel mit einem 

ziemlich dicken, schwach gebogenen Längs- 

striche, welcher den vorderen Theil der 

Zelle einnimmt, gegen die Wurzel sehr 

Fig. 10. Neptis biafra verengt und undeutlich wird und oben in 

WARD? v. sérigata n. sp. der Mitte durch die Grundfarbe abgebro- 

chen ist, und dadurch, dass die weissen 

Flecke der Zellen 4 und 5 etwas kürzer und breiter und der 

der Zelle 6 etwas länger als bei dzafra sind. In Zelle 9 steht 

noch ein kleiner weisser Fleck, welcher bei dzafra zu fehlen 

scheint. Ob diese Form eine selbständige Art ist oder nicht, 

kann nur durch Vergleich mit einem grösseren Material fest- 

gestellt werden. 

101. Neptis nicomedes Hew. Ent. M. Mag. 10, p. 205 

(1874). — guintilla Mas. An. E. Er. (6) 10,.pll21,.t.02, 109 

(1890). 

Itoki, Kitta. — Januar, April. — 2 So, 1 ©. 

Der strigata sehr ähnlich, aber kleiner und mit zusammen- 

hängender Fleckenbinde der Vorderflügel. Die Flecke der Zellen 

2 und 3 sind gewöhnlich klein, viereckig, nahe an den Saum ge- 

rückt und nach innen gerade abgeschnitten; bei einem J sind 

sie jedoch abgerundet und sowohl unter sich als vom Flecke der 

Zelle 4 etwas getrennt. 
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102. Neptis agatha SToLL in CRAMER Pap. Exot. t. 327, 

fr A, B (1782): — Sraup. Exot, \Schmett. 1, pv 146; t. 50 

(1885—86). 
Itoki, Kitta, Bonge. — Februar, April,. December. — 2 

Po, 2 99. 
103. Neptis nysiades Hew. Exot. Butt. Neptis, t. 1, f. 3, 

4 (1868). 

Kitta, Bonge. — März, April, September. — 3 IS. 

Ein Stück stimmt ganz mit Hewitson’s Figur überein, bei 

den anderen sind die Flecke der Querbinde der Vorderfliigel mehr 

oder weniger mit einander vereinigt, so dass sie mit HOLLANDS 

N. continuata ganz übereinstimmen. Ich betrachte darum con- 

tinuata als eine Varietät von myszades. HOLLAND betrachtet 

selbst continuata als eine Form von dzafra. Wenn dies richtig 

ist, gehört wohl auch dzafra zu nysiades. Auch N. najo KarscH 

scheint mir hieher zu gehören. N. metanzra Hoi. muss auch 

mit diesen Formen sehr nahe verwandt sein. 

104. Neptis puella n. sp. — Fig. rr. 

N’Dian. — Mai. — 3 do. 

Mit N. nysiades Hew. nahe verwandt, 

aber kleiner (nur 34—37 mm. zwischen den 

Flügelspitzen) und mit einer ganz anders ge- 

formten Querbinde der Vorderflügel. Die Quer- 

binde der Vorderflügel liegt beinahe in der 

Mitte der Flügel, so dass der Abstand zwischen 

dem Aussenrande der Binde nnd der Flügel- 
Fig 11. Neptis puella 

; | : n. Sp. 
spitze kaum kürzer ist als der Abstand zwi- 

schen der Wurzel und der Binde, und ist von fast gleich grossen 

Flecken zusammengesetzt, so dass die Innenseite fast gerade und 

die Aussenseite schwach und gleichmässig gebogen ist. Die Mit- 

telzelle ist oben unbezeichnet, hat aber unten am Vorderrande 

zwei weisse Flecke, von denen der äussere gewöhnlich schief nach 

hinten ausgezogen ist. Am Ende der Mittelzelle verläuft unten 

eine deutliche weisse Querlinie, 

105. Neptis nemetes Hew. Exot. Butt. Neptis, t. 1, f. 1, 2 

(1868). — HOLLAND Ent. News 3, t. 9, f. 4 (1892). 

Kitta.. — April. — 1 ©. 

106. Pseudoneptis coenobita Farr. Ent. Syst. 3: 1, p. 247 
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(1793). — Dover. Hew. Gen. D. Lep. t. 43, f. 2 (1850). — 

Sraup. Exot. Schm. 1, p. 145, t. 50 (1885—86). 

Itoki, Kitta, Bonge. — December— März. — 6 oo’, 7 29. 

Die Raupe (Taf. 5 Fig. 1) ist »dunkelgrün mit schwärz- 

lichen, an der Wurzel blauen Dornen und rothbraunem Kopfe» 

(SJÖSTEDT). Der Kopf ist glänzend, oben abgerundet mit seich- 

ter Mittelfurche und fein behaart. Die Punktaugen sind nur 4 

und so geordnet, dass drei dicht an einander in fast gerader 

Linie und das vierte weiter entfernt nach unten und hinten steht. 

Oberhalb des ersten Punktauges sieht man eine kleine blasse Er- 

höhung, welche vielleicht das Rudiment eines Auges vorstellt. 

Die Glieder 1, 12 und 13 sind ganz unbewaffnet; die Glieder 

2—ıı aber tragen jedes ein Paar ziemlich weit getrennter Rüc- 

kendornen und jederseits unterhalb des Athemloches eine kleine 

mit steifen Borsten besetzte Warze. Die Dornen sind kräftig ge- 

baut und an der Spitze etwas verdickt; die 4 ersten sind deut- 

lich länger als die übrigen. Der ganze Körper ist mit kurzen, 

steifen Haaren sparsam bekleidet. 3 

Die Puppe (Taf. 5, Fig. 1 a, 1 b) ist »grün mit milch- 

weisslich angeflogenen Flügelscheiden» und hat eine sehr charak- 

teristische Form, indem der Hinterkörper rückwärts gebogen ist und 

die Mitte der Vorderseite stark bauchig hervortritt. Der Mittel- 

rücken hat einen schneidigen Längskamm und einen schwachen 

Schulterdorn. Die Glieder 4—7 des Hinterkörpers sind längs 

der Mitte des Rückens scharf gekielt. 

107. Catuna crithea Drury Ill."Exot. Ins. 2, ttzero, me 

6 (1773). — Cramer Pap. Exot. t. 138, f. C, D (1777). = 

Herest I Naturs:: |Schm.\4 6 up. mgs) th 143, uf ei 

Auriv. Ent. Tidskr. 12, p. 208 (1891). — KarscH B. E. Z. 38, 

p. 180 (1893); 39, p. 3 (1894). 
Itoki, Kitta, Ekundu, N’Dian, Bonge. — Januar, Marz, Mai, 

Juni, December) — 7 ag. 

Die Raupe (Tafl. 5, Fig. 2) ist grün mit schwarzem Kopfe 

und zwei Reihen langer, schwarzer Rückendornen. Der Kopf ist 

glänzend, oben kaum eingedrückt und hat jederseits 6 Punkt- 

augen, von denen 5 eine Bogenreihe bilden und das sechste ge- 

genüber der Mitte des Bogens steht. Die Glieder 1, 12 und 13 

sind unbewaffnet, die anderen führen jedes zwei Rückendornen, 
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die sich gegen die Spitze nur wenig verdünnen und stark ver- 

ästelt sind. Die vier ersten Dornen sind etwas länger als die 

übrigen und tragen an der Spitze einen langen haarähnlichen Ast, 

welcher mit einem sehr feinen Haare endigt. Auch viele der 

übrigen Äste endigen mit einem solchen Haare. Die untersten 

Äste der Innenseite jedes Dornes sind verlängert und haben eine 

scharfe Spitze. Die Körperseiten sind ganz unbewaffnet. Der 

Körper ist mit sehr feinen und kurzen Haaren sparsam bekleidet. 

Die Puppe (Tafl. 5, Fig. 2 a, 2 b) ist »hell grün mit schwarz- 

grünen oder blauen, kleinen Punkten und Strichen» (SJÖSTEDT). 

108. Catuna angustata FELDER Reise Novar. Lepid. p. 

AAN (7807). KARSCH: DB EB) 2. 38, D.’187’(1893); 39,.P- 4 

(1894). 
Itoki, Kitta. — Januar, April. — 3 ZI, 1 2. 

Durch die Untersuchung des Typus von C. angustata in 

FELDERS Sammlung, welche jetzt in RoTHSCHILDS Museum in 

Tring aufbewahrt ist, habe ich mich überzeugt, dass KARSCH 

diese Art richtig gedeutet hat. 

109. Catuna Oberthüri Karscu B.E. Z. 39, p. 4 (1894). 

— crithea STaAuD. Exot. Schm. 1, p. 145; t. 50 (1885). — an- 

gustata AURIV. Ent. Tidskr. 12, p. 208 (1391). 

Itoki, Kitta, Bonge. — Januar—Mai, October, December, 

= 8 atts dak es 

Die folgenden Gattungen sind unter einander sehr nahe ver- 

wandt und zum Theil oft mit einander verwechselt. Ich habe 

darum versucht eine Uebersicht derselben zu geben, um zu zei- 

gen, wie ich dieselben aufgefasst habe. Die Merkmale sind oft 

scheinbar sehr geringfügig, scheinen aber jedoch für die Beur- 

theilung der natürlichen Verwandtschaft der Arten von grösster 

Bedeutung zu sein. Die Natürlichkeit der hier aufgestellten Gat- 

tungen wird gewöhnlich auch durch die allgemeine Färbung und 

Zeichnung der Arten bestätigt. Eine endgültige Begrenzung die- 

ser Gattungen kann doch wahrscheinlich nur dann erst gegeben 

werden, wenn man die Entwicklungsstadien aller Gattungen ent- 

deckt und genau untersucht hat. 
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Uebersicht der mit Zuryphene WEstw. am nächsten 

verwandten afrikanischen Gattungen. 

A. Die Mittelzelle aller Flügel vollständig geschlossen. 

I. Die Rippe mor der Vorderfligel entspringt aus der 

Mittelzelle oder sehr selten aus dem Stiele von 9+ 

8+7 
a. 

dicht hinter dem Zellende. 

Die Rippe 9 der Vorderfliigel entspringt bei beiden 

Geschlechtern aus 7+8 nahe an der Spitze der 

Mittelzelle oder wenigstens viel näher der Mittel- 

zelle ais der Rippe 8. Die Hinterecke der Mit- 

telzelle liegt ziemlich weit hinter dem Ausgangs- 

punkte von Rippe 3. Die Præcostalrippe der 

Hinterflügel entspringt immer etwas vor dem 

Punkte wo sich die Rippe 8 von der vorderen 

Mittelrippe entfernt. Die Rippe 10 der Vorderfi. 

immer aus der Mittelzelle. 

= Palpen orangegelb behaart. 

Euphaedra Hüsn. 

#*, Palpen grau behaart. Zuryphene WESTw. 

. Die Rippe 9 der Vorderflügel entspringt bei bei- 

den Geschlechtern aus 7 +8 viel näher an Rippe 

3 als an der Spitze der Mittelzelle. Die Hinter- 

ecke der Mittelzelle liegt ziemlich weit hinter 

dem Ausgangspunkte der Rippe 3. Die Præ- 

costalrippe der Hinterfligel entspringt an oder 

ein wenig vor dem ‘Trennungspunkte der Rippe 

8 von der vorderen Mittelrippe. Die Rippe 10 

der Vorderflügel immer aus der Mittelzelle. 

Hamanumida Hörn. 

Die Rippe 9 der Vorderflügei entspringt beim 

co gewöhnlich kurz hinter der Spitze der Mittel- 

zelle und immer näher an der Mittelzelle als an 

der Rippe 8, beim 2 aber näher an der Rippe 

8. als. an der Mittelzelle Die. Hintereckersder 

Mittelzelle liegt am oder nur sehr wenig hinter 

dem Ausgangspunkte der Rippe 3. Die Præ- 

costalrippe der Hinterflügel entspringt gerade an 
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oder etwas nach dem Punkte, wo die Rippe 8 

sich von der Mittelzelle entfernt. 

*. Beide Geschlechter ähnlich gefärbt und ge- 

zeichnet und mit fast derselben Form der 

Flügel. Die Rippe 10 der Vorderflügel im- 

mer aus der Mittelzelle. 

Harmilla Auriv. ® 

Crentdomimas KARSCH. 

ee, "Die Geschlechter durch Farbe, Zeichnung 

und Form der Flügel einander sehr unähn- 

lich, 

1. Der Saum der Hinterflügel tritt (be- 

sonders beim 5) an der Spitze der 

Rippe 2 am meisten und mehr als an 

der Rippe ı b hervor. 

Diestogyna KARSCH. 

2. Der Saum der Hinterflügel tritt an der 

Rippe 1b eben so weit (2) oder viel 

weiter (5) als an der Rippe 2 hervor. 

Euryphura STAUD. 

II. Die Rippe ro entspringt bei beiden Geschlechtern weit 

hinter der Spitze der Mitteizelle aus dem Stiele von 

9+7+8. Cynandra SCHATZ. 

B. Wenigstens die Mittelzelle der Hinterflügel offen. 

a. Die Rippe to der Vorderfliigel kommt aus dem 

Stiele von 9+7+8 weit hinter der Spitze der 

Mittelzelle. Pseudargynnis KARSCH. 

8. Die Rippe 10 der Vorderflügel entspringt aus 

der Mittelzeile. 

Die Præcostalrippe der Hinterflügel ent- 

springt aus der Rippe 8, nachdem diese 

sich von der Mittelzelle entfernt hat. 

Aterica BoısD. 

3 Da ich Crezid. concordia HOPFF. nicht vergleichen kann, wage ich nicht 

die Unterschiede zwischen Crezidomimas und Harmilla anzugeben. Alles was 

KARSCH über den Rippenbau von Crenidomimas sagt, passt auch auf Z/armilla. 

Die Arten in dieselbe Gattung zu stellen wäre jedoch sehr unnatürlich. 
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** Die Præcostalrippe der Hinterflügel ent- 

springt aus der Rippe 8 an oder ein wenig 

vor dem Punkte, wo sich diese von der 

Mittelzelle entfernt. 

1. Die Mittelzelle der Vorderflügel offen. 

Die Rippe 9 entspringt beim + viel 

näher an der Spitze der Mittelzelle als 

beim 9. Fuptera STAUD. 

. Die Mittelzelle der Vorderflügel ge- 

schlossen. Die Rippe 9 entspringt bei 

beiden Geschlechtern beinahe aus dem- 

selben Punkte und gewöhnlich in der 

Mitte zwischen der Spitze der Mittel- 

zelle und der Rippe 8. 

Cymothoö Hien. 

N 

110. Euphædra ruspina Hew. Exot. Butt. Romalæosoma, 

t. ba, fr 6; 7:42865)..—; Staup., Exot. Schm. 2, p. 148 0 

(1885 —86). 

N’Dian, Bonge. — Juni, November. — 2 Yo, 2 99. 

111. Euphædra eleus Drury Ill. Exot. Ins. 3, t. 12, f. 

12 (782) 

Ekundu: — Junis — 179. 

112. Euphedra zampa WESTw. var. ferruginea STAUD. 

Exot. Schm. 1, p. 149, t. 51 (1885—86). 

N’Dian. — Mai. — ı Jg. 

113. Euphædra rezia Hew. Exot. Butt. Romalæosoma, t. 

4, f. 16—18 (1866). 

Kitta, Bonge. — Mai, November. — 3 Yo), 3 99. 

114. Euphædra ravola Hew. Exot. Butt. Romalæosoma, 

t 4, 1.79, 20011860). 

Itoki, Kitta, Ekundu, Bonge. — Februar, April, Juni, No- 

vember. — 5 Sy, 3 PS. 

Ein 6’, welches von SJÖSTEDT aus der Raupe gezogen wurde, 

weicht von den übrigen etwas ab und nähert sich in der Zeich- 

nung der Hauptform von Æ. ceres FABR.; die weisse Querbinde 

auf der Unterseite der Hinterflügel fehlt jedoch gänzlich. 

Die Raupe (Tafl. 5, Fig. 3) ist »violett mit weiss-gelben 
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Querbinden zwischen den Rickendornen, wird aber kurz vor der 

Verpuppung ganz mattgrän» (SJÖSTEDT). Der ganze Körper ist 

fein und dünn behaart. Der Kopf ist abgerundet dreieckig und 

hat keine deutliche Scheitelfurche. Die Rückendornen sind ganz 

wie bei der Raupe von Catuna crithea angeordnet, sind aber 

mehr verästelt und haben alle an der Spitze einen oder mehrere 

feine, weiche, haarähnliche Anhänge, welche vielleicht der Sitz 

-der brennenden Eigenschaften, welche die Dornen nach SJÖSTEDT'S 

Beobachtungen bei allen Zuphadra Raupen haben, sind. 

Die Puppe (Tafl. 5, Fig. 3 a, 3 b) ist grün mit gelben, 

goldglänzenden Flecken. Von diesen Flecken stehen zwei kleine 

am Vorderrande und ein grösserer am Hinterrande des Mittel- 

rückens, einer jederseits an der Wurzel der Vorderflügeldecken, 

drei mit einander vereinigte bilden eine jederseits erweiterte 

Querbinde des dritten Abdominalgliedes und einer bedeckt die 

Mitte der Rückenseite des siebenten Gliedes. Die zwei letzten, 

unter sich scharf getrennten Glieder sind fast ganz gelblich und 

jederseits an der Wurzel mit zwei kleinen Erhöhungen bewaffnet. 

Die Ähnlichkeit zwischen den Raupen und Puppen von Zu- 

phedra und den bisher bekannten Raupen und Puppen der in- 

aischen Gattung Æufhalia ist so gross, dass die Gattungen ohne 

Zweifel sehr nahe verwandt sein müssen. 

115. Euphædra aureola KirBy An. N. H. (6) 3, p. 246 

(1889). — auriger STAUD. Iris 4, p. 126 (1891). 

Ekundu, Bonge. — Mai, November. — 2 gg. 

Die Raupe ist nach SJÖSTEDT blaugrün, oben etwas in vio- 

lett ziehend mit hellgelben Querbinden zwischen den Dornen. 

Die Puppe (Tafl. 5, Fig. 5, 5 a) weicht von der Puppe von Z. 

ravola durch den besser entwickelten Rückendorn des dritten 

Gliedes ab. 

116. Euphædra themis Htener Exot. Schm. 1, t. 60 

(1806— 16). 

Kitta, — März. — 1 Jg. 

117. Euphedra janetta BUTLER. Proc. Zool. Soc. 1871, 

Peo ep. Exot, ps 'o2,t. 31, 1. (4 (1871). — STAUD. Ins 4, 

Pp: 130 (1891). 

Kitta, Bonge. — März—Mai, October. — 7 SS, 7 99. 

Zu dieser Art oder zu Æ. xypete gehört wahrscheinlich die 
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schöne Raupe, welche in Fig. 4 Tafl. 5 abgebildet ist. Durch 

die längeren und mehr gedrängten Äste der Rückendornen unter- 

scheidet sie sich sofort von der Raupe von £. ravola. Der Kopf 

(Fig. 4 a) ist auch breiter und mehr abgerundet. 

118. Euphædra gausape BUTLER Proc. Zool. Soc. 1865, 

pi 6m, PC 70, HE Se 

Ekundu (LÖFDAHL). — Mai. — 1 2. 

Weicht von der typischen gausape durch den grossen, ge- 

rundeten Subapicalfleck der Vorderflügel und durch die grössere 

Ausdehnung der rothen Farbe auf der Unterseite der Hinterflügel 

ab. Die rothe Farbe bedeckt nämlich vollständig die Wurzel 

der Zellen 6 und 7 und auch einen Theil der Zelle 5. 

119. Euphædra xypete Hew. Exot. Butt. Romalæosoma, 

t. 2, f. 8—ı0 (1865). — Sraup. Exot: Schm. 1p. 149, CE 

(1885 — 86). 

Itoki, Kitta, N’Dian. — Januar Mai. — 6 oo’, 6 QQ. 

120. Euphædra pholus Hoeven Tijd. Nat. Gesch. 7, p. 

276; t. 5, f. 1 (1840). — © medon Drury Ill. Exot. Ins. 2, t. 

15, f 1, 2 (1773) co Diwiiz Nov. Acta Ac, N. Curse, 

p. 370; t. 17, f. 3—5 (1887). — © agnes BUTLER Proc. Zool. 

SOC. 1865, p. 672 (1865). 

Itoki, Bonge. — Januar, Februar, November. — 5 oo’, 1 ©. 

121. Euphædra medon L. Cent. Ins. p. 19 (1763). — 

CLerck Icones Ins. 2, t. 28, f. 1 (1764). — BULLER Proc. Zool. 

Soc. 1865, p. 673, f. 6. — Jerassa L. Mus-Lud-AUlr ip 208 

(1764). 
Itoki. — Januar. — 9. 

122. Euphædra harpalyce Cram. Pap. Exot. t. 145, f. 

D, E. (1779). — eupalus Staup. Exot. Schm. 1, t. 51 (1835). 

N’Dian, Bonge. — Mai, December. — 2 Jo. 

var. fasciata STAUD. Exot; Schm.. 1, Up 160 (2836). 

Itoki, Kitta, Bonge. — Januar, April, Mai, December. — 

2 era 

var.,lakuma BUTLER Trans, Ent, Soc. 1870, p. 23. ben, 

EXO p. Su. by 2 Ne (SN 

Kittan- Main 2. 

123. Euphædra Wardi Drucke Cist. Ent. 1, p. 286 (1874). 

56 



AURIVILLIUS: TAGFALTER AUS KAMERUN. 293 

— Fohnstont BUTLER Proc. Zool. Soc. 1887, p. 569. — SMITH 

& Kirsy Rhop. Exot. 8. Euphædra, t. 1, f. 3, 4 (1889). 

Ekundu, N’Dian, Bonge. — Mai, Juni, December. — 1 Qj’, 

2 99. 
124. Euphædra luperca Hew. Exot. Butt. Romalæosoma, 

mow, 0. 3%..2 (18624) 

Itoki, Kitta (P. DUSÉN). — Januar, März, Mai. — 3 Jg. 

125. Euryphene Cutteri Hew. Exot. Butt. Romalæosoma, 

Use 15 (1865). É 

Kitta. — März. — 2 fs, 1 9. 

126. Euryphene comus Warp Ent. M. Mag. 8, p. 82 

(NS An AN GD Et To, tr, À (87): 

N’Dian. — April, Juni. — 3 So, 1 9. 

127. Euryphene flaminia Sraup. Iris 4, p. 110, t. I, 

f. 4 (1891). 

Love (P. Dustn). — Mai. — r 9. 

128. Euryphene phantasiella STAUD. Iris 4, p. 114 (1891). 

Kamerun (Knutson). — 1 8. 

129. Euryphene phantasia Hew. Exot. Butt. Euryph. 

t. 2, f. 9—11 (1865). 

N’Dian (BROMAN, DusEN). — 1 &, I Q. 

130. Euryphene letitia PLorzS. E. Z. 41, p. 192 (1880). 

— 2 eliensis Hew. Exot. Butt. Euryphene, t. + 2324. (rien 

o f. 25, 26). — brunhilda Kırey An. N. H. (6) 3, p. 247 

(1889). — castanea HoLLann Canad. Ent. 25, p. I (1893). 

Kitta. — März— Mai. — 3 So. 

131. Euryphene phranza Hew. Exot. Butt. Euryphene, 

210.678. 11865). 

Kitta, Love (P. Dustin). — März, Mai. — 3 Jg. 

In der Färbung und Zeichnung der Oberseite kommt das cf 

von phranza dem I von oxtone sehr nahe. 

132. Euryphene oxione Hew. Exot. Butt. Euryphene, t. 5, 

text (7866); t. 8, f. 36, 37 (1871). — Dewitz B. E. Z. 30, 

peso): t. 7) 1h 2) G8 86); 

Bonge. — November. — 1 æ, I ©. 

133. Euryphene mandinga FELDER Wien. E. M. 4, p. 108 

(1860). — zonara BUTLER Proc. Zool. Soc. 1871, p. 84; Lep 

ERGY pi glest. 28; f 1, -2" (e872). 

57 



204 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

Itoki, Kitta, Love (DUSÈN). — Februar, April, Mai. — 5 Yo". 

Die Oberseite stimmt völlig mit BUTLERS Figur des & über- 

ein; seine Beschreibung der Unterseite aber passt nicht gut. Bei 

allen mir vorliegenden Stücken sind die Flügel unten ziemlich 

dunkel und stark braunfleckig, und an der Wurzel der Hinter- 

flügel sind die Mittelzelle und die Wurzel der Zellen 6—g von 

einem grossen weissgrauen Fleck bedeckt; nach hinten und aus- 

sen ist dieser Fleck von unregelmässigen, braunen Flecken be- 

grenzt. 

134. Euryphene absolon in coll. ?? FABr. Ent, Syst. 3: 1, 

p. 56 (1793). 
Camerun (KNUTSON). — 1 ©. 

Diese Form, welche gewöhnlich in den Sammlungen als a6- 

Solon FABR. steht, kommt der vorigen Art sehr nahe, ist aber 

oben viel heller und unten gelblich ohne die braunen Flecke der 

mandinga. Ob sie auch die von Faprıcıus beschriebene Art 

ist scheint mir sehr fraglich. 

135. Euryphene sp. 

Kamerun (KNUTSON). — I 9. 

Das vorliegende Stück ist oben ganz wie die Weiber von 

oxione, mandinga und absolon gezeichnet, unten aber haben die 

Hinterflügel vor der Mitte eine dunkle Querbinde, welche aussen 

zackig ist und nicht mit den Zeichnungen der übrigen Arten 

übereinstimmt. Da ich das &A nicht kenne, will ich die Art jetzt 

nicht benennen. 

136. Euryphene abesa HEw. Trans. Ent. Soc. London 

SOO; P2174 3) Exot.., Butt. „Euryphene,.t. 7,36, 20.43 Or (1873) 

N’Dian. — Mai, Juni. — SF, 1 I 

Das @ dieser Art finde ich nicht beschrieben. Oben stimmt 

es mit den 92 von mandinga und oxzone sehr nahe überein und 

hat wie diese keinen gelben Fleck am Hinterrande der Vorder- 

flügel, wodurch es sich. sofort von den Weibchen von &. Zenty- 

ris und carshena unterscheidet. Von den 229 von orzone und 

mandinga kann man es sofort durch die mit dem & überein- 

stimmende Zeichnung der Unterseite der Hinterflügel und beson- 

ders durch die ganz schwarzen (nicht ringförmigen) Punkte der 

Mittelzelle unterscheiden. 

37. Euryphene tentyris Hew. Exot. Butt. Euryphene, 
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t. 5, f. 21, 22 (1866). — © calabarensis FELDER Reise Novar. 

Lep. p. 430 (1867). 

Kitta, Ekundu (Lörpanr), N’Dian. — April, Juni, October. 

— 4.00, 2 PP. 
138. Euryphene carshena Hew. Exot. Butt. Euryphene, 

AU Ua, 321077). 

Itoki, Kitta, Bonge. — Januar, Mai, December. — 2 y, 1 ©. 

| Das 9 kommt dem ® von ¢entyris sehr nahe und hat wie 

dieses oben einen gelben Hinterrandsfleck der Vorderflügel, der 

sich jedoch nicht über die Rippe 2 ausdehnt. Unten haben die 

Hinterflügel in den Zellen 5 und 6 denselben braunen Doppel- 

fleck, welcher dem © eigenthümlich ist. 

139. Euryphene elpinice Hew. Ent. M. Mag. 6, p. 97 

(1869); Exot. Butt. Euryphene, t..8, f. 34, 35 (1871). — SMITH 

& Kırzy Rhop. Exot. 8. Euryph. t. 1, f. 5, 6 (1889). — Goodii 

HoLuanp fully Amer. Ent. ,Soc. .23,,,P.1329,.4..,8,.,6..2/1(1886). 

N’Dian, — Mai. — 1 ©. 

140. Euryphene barce DouBL. Proc. Zool. Soc, 1847, 

p. 59. — /esbonax Hew. Exot. Butt. Euryphene, t. 1, f. 5, 6 

(1864). 

Ekundu, Bonge. — Juni, November. — 2 gg. 

141. Euryphene mardania FABR. Ent. Syst. 3: 1, p. 249 

(279%) — Butler ‚Een. Exot, I Pe TARA SÖN 3206 (HSN 

cocalia Staup. Exot. Schm. 1, p. 148, t. 52 (1885 —86). 

Itoki, Kitta, Bonge. — März—Mai, October. — 4 Yo) 3 PP. 

142. Euryphene Staudingeri Aurıv. Ent. Tidskr. 14, 

p. 199 (1893). — Tafl. 6, Fig. 2. 

N’Dian (P. DusEN). — April. — 1 Q. 

Von dieser schönen Art findet sich in Dr. STAUDINGERS 

Sammlung ein Y' aus Gabun, das ich mit folgenden Worten be- 

schrieben habe: »Alis supra brunneis; anticis maculis parvis fla- 

vis ut in femina dispositis et fascia brevi subapicali pallide flava; 

posticis fere unicoloribus signaturis nigris discocellularibus et linea 

undata nigra submarginali parum conspicua; alis subtus omnino 

ut in femina signatis, paullo tantum saturatius coloratis. — Long. 

alar. exporr. 60 mm.» 
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Diestogyna KARSCH. 

Diese, wie mir scheint, sehr natürliche Gattung wurde 

1893 von Dr. KARSCH aufgestellt (Berl. E. Z. 38, p. 184) und 

besonders von Årferica und Cynandra unterschieden. Diestogyna 

ist jedoch noch näher mit Zuryphene verwandt und kann von 

dieser Gattung nicht durch die von KARSCH angeführten Kenn- 

zeichen getrennt werden. Nach genauer Untersuchung der mei- 

sten Diestogyna-Arten finde ich nämlich, dass Rippe 10 (SC 2) 

der Vorderflügel fast immer vor dem Zellende, selten genau an dem 

Zellende, sehr selten aber hinter der Mittelzelle aus dem Stiele 

von 7+8+0 entspringt. Man kann jedoch Diestogyna von Eury- 

phene durch folgende Kennzeichen, welche immer zusammen auf- 

zutreten scheinen, unterscheiden. Bei Drestogyna entspringt die Rippe 

9 der Vorderflügel beim 5 ganz nahe an der Mittelzelle, beim 

2 aber näher an der Rippe 8 als an der Mittelzelle (bei den Zury- 

phene-Arten immer nahe an der Mittelzelle), bei Diestogyna 

mündet die untere Querrippe (UDC) der Vorderfliigel in die 

Rippe 4 viel näher an der Rippe 3 als bei Zuryphene, wo sie 

in den Bug der Rippe 4 mündet, und endlich entspringt die Præ- 

costalrippe der Hinterflügel bei Dzestogyna entweder eben aus 

dem Punkte, wo sich die Rippe 3 von der Mittelzelle entfernt, 

oder auch hinter diesem Punkte, während bei Zuryphene die 

Pr&costalrippe immer etwas vor dem Trennungspunkte ausgeht. 

Wenn man die hier angeführten Kennzeichen als massgebend für 

die Trennung der Gattungen Zuryphene und Diestogyna aner- 

kennt, müssen jedoch einige Arten, welche früher als Zuryphene- 

Arten betrachtet wurden, zu Diestogyna gestellt werden. Diese 

Arten sind vzbensıs, camarensis, gambie und amicıa. 

Die Arten der Gattung Diestogyna sind sehr schwierig ge- 

nau zu unterscheiden und man muss besonders beim Zusammen- 

führen der Jo und 9 äusserst vorsichtig sein; denn die Unter- 

seite, welche dabei allein in Betracht kommt, kann auch bei ganz 

verschiedenen Arten äusserst ähnlich sein. So ist, um ein Bei- 

spiel anzuführen, die Unterseite des 2 von ampedusa der Un- 

terseite des 5X von afossa so ähnlich, dass jedermann, welcher 
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nur diese Geschlechter kennt, sie ohne Bedenken für Y' und 9 

derselben Art halten könnte. 

Ferner mag hier bemerkt werden, dass die Præcostalrippe 

der Hinterfliigel bei allen Arten, deren oo schwarzbraun und 

blauschillernd sind, gerade aus dem Trennungspunkte der Rippe 

8 entspringt, dass aber dieselbe Rippe bei den Arten, deren + 

oben eine braune—gelbbraune* Grundfarbe haben, etwas nach die- 

-sem Punkte ausgeht. 

Die Weibchen von rzbensis, camarensis, gambiæ, Duseni 

und wahrscheinlich auch gomzogramma gehören dem Cafuna-ähnli- 

chen Typus an. Die 9Q der übrigen Arten haben alle? eine ge- 

meinsame, sehr charakteristische Zeichnung. 

143. Diestogyna camarensis WARD Ent. M. Mag. 8, p. 

Beils871): Air, Lépit 9, f. 3-6 (1874). 

Kitta, Bonge. — März, Mai, October. — 3 IS, 3 90. 

144. Diestogyna Duseni AURIV. Ent. Tidskr. 14, p. 200 

(1893). 
Camerun (DusEN). — I oO’. 

Beim © dieser Art entspringt die Rippe ro der Vorder- 

flügel eine kurze Strecke hinter der Zellenspitze, und die Rippe 

9 nur wenig näher an dem Zellende als an der Rippe 8. 

145. Diestogyna veronica CRAM. var. barombina STAUD. 

in litt. 

Itoki, Kitta, Love (DusEN), Bonge. — Januar, Mai, Novem- 

ber. — 2 Yo, 2 QQ. 

Wenn man die in Kamerun vorkommende Form mit der 

Hauptform aus Sierra Leona vergleicht, findet man, dass der „' 

durch die dunklere, bei weitem nicht so stark blauschillernde 

Oberseite und die deutlicheren, dunklen Querbinden ausgezeichnet 

ist. Hierdurch wird D. barombina oben der D. tadema sehr 

ähnlich. Unten aber ist &arombina wie die Hauptform roth- 

braun und nicht blassgelb wie /adema, doch ist die Grundfarbe 

etwas heller als bei den Stücken aus Sierra Leona. Der schwarze 

Punkt in der Mittelzelle der Hinterflügel, welcher bei veronzca 

* Jedoch mit Ausnahme von den Arten der Doriclea-Gruppe, welche mit 

den bläulichen Arten übereinstimmen. 

5 Das © von goniogramma ist noch unbekannt. 

Entomol. Tidskr. Årg. 15, H. 4 (1894). 61 20 
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aus Sierra Leona nicht vorhanden zu sein scheint, ist bei darom- 

bina bisweilen deutlich, aber doch nicht so gross wie bei Zadema. 

Das ® ist dem Q von /adema sehr ähnlich, hat aber eine 

etwas hellere Oberseite und eine bedeutend dunklere Unterseite 

der Flügel und vermisst dort den schwarzen Punkt in der Mittel- 

zelle der Hinterflügel. 

146. Diestogyna tadema Hew. Exot. Butt. Aterica & 

Harma, f. 10—ı2 (1866). 

Itoki, Kitta, Bonge. — Januar— Mai, October. — 9 So, 5 PL. 

Bei allen diesen 14 Stücken entspringt die Rippe 10 der 

Vorderflügel deutlich vor dem Ende der Mittelzelle. 

147. Diestogyna amaranta KaArscu B. E. Z. 39, p. 6, 

fig. 2, 3 (1894). | 
Kitta, Bonge. — März, Mai, October. — 2 Jo, 2 QQ. 

Die mir vorliegenden Stücke stimmen ziemlich gut mit 

Karscu's Beschreibungen und Abbildungen überein und gehören 

wahrscheinlich seiner Art an. Die SYS scheinen eine deutlicher 

gezeichnete Unterseite zu haben, sind aber auch unter sich etwas 

verschieden. Die 9? weichen oben von KarscnH's Figur kaum 

ab, haben aber unten einen weit helleren Basaltheil der Hinter- 

fliigel, in dem auch die beim & vorhandenen, hellen Flecke der 

Zellen ı b-+ I c, 7 und 9 deutlich hervortreten. In Zelle 4 

steht ein dunkler Schattentleck, welcher sich dem Aussenrande 

des dunklen Wurzeldrittels eng anschliesst. Von diesem Flecke, 

welcher auch beim gÖ&' wiederzufinden ist, findet sich in KARSCH'S 

Figur kein Spur. 

Noch mehr bemerkenswerth ist, dass der Rippenbau aller 

vier Stücke ganz normal ist, indem die Rippe ro der Vorder- 

fliigel aus der Mittelzelle vor der Spitze und die Rippe 9 beim 

co’ näher an der Mittelzelle, beim © näher an der Rippe 8 

ausgeht. 

148. Diestogyna abasa Hew. Exot. Butt. Euryphene, t. 5, 

text (1866). — & atrovirens MABILLE An. E. Fr. (5) 8, Bull. 

pP. 77 (1878). — 2 /uliginosa HOLLAND Canad. Ent. 25, p. 2 

(1893). — Q Sjöstedti Auriv. Ent. Tidskr. 14, p. 200 (1893) 

2 (non A). — © Mocgueryst STAUD. in litt. o (non 9). 

Kitta, N’Dian. — April, Mai. — 1 œ, 2°99. 

Der 5, von dem ich auch ein schönes, ganz ähnliches Stück 
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aus Gabun von Dr. STAUDINGER unter obigem Namen erhielt, 

stimmt mit MABILLE’s kurzer Beschreibung von atrovirens so ge- 

nau überein, dass ich sie ganz sicher für identisch halte. Er 

kommt dem &A von amaranta sehr nahe und ist oben ganz ein- 

tönig schwarzblau ohne dunklere Querbinden und ohne weisse 

Punkte vor der Spitze der Vorderflügel; der Vorderrand der Hin- 

terflügel ist ganz wie bei amaranta hell schmutzbraun ohne blauen 

‚Glanz. Unten sind die Flügel dunkel violettbraun (nicht roth- 

braun, wie bei amaranta) und am Analwinkel der Hinterflügel 

etwas mehr mit violettgrau überzogen. 

Den Typus von abasa HEW. ein 2, habe ich neulich in 

British Museum genau untersucht. Adasa ist dieselbe Form, die 

ich früher als das ® von D. Syüstedii betrachtete. SJÖSTEDT 

fand dieses @ in copula mit einem & von D. Syöstedti und ich 

hielt sie darum sicher für dieselbe Art. Da ich aber jetzt bei 

genauer Prüfung finde, dass die Unterseite dieses Weibchen bes- 

ser mit der Unterseite des A von afrovirens als mit der des & 

von Sjöstedti übereinstimmt und dass dagegen die Weibchen, die 

ich und STAUDINGER früher als die echten Weibchen von afro- 

virens betrachteten, besser zum & von Sjöstedti passen, scheint 

es mir nothwendig, die Weibchen auszutauschen. 

Die von HOLLAND neulich beschriebene Alerwa fuliginosa 

ist auch zweifellos das ® von abasa. 

_ 149. Diestogyna Sjöstedti Auriv. Ent. Tidskr. 14, p. 200 

(1893) (non P). — 2 Mocqueryst STAUD. in litt. 2 (non æ!). 

Kitta, N'Dian (DusEN). — April, Mai. — 2 So, 2 99. 

Der © unterscheidet sich sofort von allen übrigen mir be- 

kannten Dzestogyna-Arten dadurch, dass die Flügel oben schwarz- 

braun sind mit deutlichen schwarzen Querbinden. Das blaue 

Schillern ist sehr unbedeutend und nur merkbar, wenn die Flügel 

sehr schief von der Seite betrachtet werden. 

Das 2 kommt dem 2 von D. amaranta nahe und weicht 

oben von diesem nur durch die etwas dunklere, mehr rothbraune 

Grundfarbe, durch die wurzelwärts schärfer begrenzte, schwarze 

Apicalhälfte der Vorderflügel und durch die deutlicheren Zeich- 

nungen an der Wurzel der Hinterflügel ab. Auf der Unterseite 

fehlen ganz die feinen, braunen Strichelchen, welche für das 9 

von amuranta so eigentbümlich sind. Die Vorderflügel sind im 
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Zwischenraume zwischen der weissen Querbinde und den weissen 

Punkten tief violettbraun ohne graue Schuppen. Der dunkle 

Wurzeltheil der Hinterflägel ist mit drei hellgelblichen Flecken 

(in 1b, re und 9), einem braungelben, weiss umgerandeten 

Fleck über der Querrippe und mit einem weisslichen in Zelle 7 

geziert und wird nach aussen von einer breiten, weissgrauen Quer- 

binde begrenzt, welche sich vom Innenrande bis zum Vorderrande 

erstreckt und in Zelle 4 mehr oder weniger verdunkelt ist. Zwi- 

schen dieser Querbinde und der gewöhnlichen Punktreihe tritt 

die rothbraune Grundfarbe mehr oder weniger breit hervor. Die 

grossen Submarginalflecke sind nach innen durch die weisslichen 

Punkte, nach aussen durch eine braune Kappenlinie begrenzt 

und weissgrau ausgefüllt. Die Flecke der Zellen ı c und 2 sind 

von dieser Farbe gänzlich ausgefüllt; die übrigen (der Zellen 

3—7) sind dagegen nach aussen breit hellgelblich. 

In HEWITSONS Sammlung steckt ein kleines J' von Sjöstedti 

als A von arzdatha, was doch sicher unrichtig ist. 

150. Diestogyna aridatha HEWITSON Exot. Butt. Eury- 

phene,'t? 5, 1.6,.7 (7800). 

N’Dian. — Mai. — 1 ©. 

Dieses Stück weicht durch undeutlichere Augenflecke auf der 

Oberseite der Hinterflügel und durch etwas anders gezeichneten 

Wurzeltheil der Unterseite der Hinterflügel von HEWITSONS Figur 

ab. Im ganzen stimmt es jedoch so nahe mit der Figur überein, 

dass es kaum eine andere Art sein dürfte. Die Querbinde der 

Vorderflügel ist bei arzdatha ganz wie bei Grose-Smithi oben 

gelb, unten weiss, Der dunkle Wurzeltheil der Unterseite der 

Hinterflügel ist hinten zwischen dem Ausgangspunkte der Rippen 

2 und 3 und dem Innenrande fast geradlinig abgeschnitten und 

weicht dadurch von allen anderen Arten mit Ausnahme von 

Grose-Smithi völlig ab. Dieses Kennzeichen tritt in HEWITSONS 

Figur nicht deutlich hervor. 

151. Diestogyna Grose-Smithi STAUDINGER Iris, 3, t. 3, 

11.4. (ESO) 4s pe 94.189. 

N’Dian. — Mai, — 1 Ög, I ©. 

Beim 2 entspringt die Rippe ro der Vorderflügel aus der 

Wurzel des Stieles von 7+5+09. 
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152. Diestogyna Milnei HEW. Exot. Butt. Euryphene, t. 3, 

MR (7805). 

N'Dian. — Mai. — 1 g. 

153. Diestogyna lysandra STOLL Suppl. Cram. t. 20, f. 

3, 3€ (1790). — Hew. Exot: Butt. Euryphene, t. 8, f. 13, 14 

(1871). 

Kitta, N’Dian. — April, Mai. — 1 ©, ı 9. 

ab. infusca CAPRONN. An. E. Belg. 33, Bull. p. 145 (18809). 

© mollicella KarscH Ent. Nachr. 20, p. 219 (1894). 

Ekundu. — Mai. — 2 go. 

Die zwei Yo, welche ich zu ab. zufusca führe, haben den 

Nierenfleck in der Mittelzelle der Vorderflügel mehr oder weniger 

von der Grundfarbe ausgefüllt, den Ringfleck der Hinterflügel 

mit blauer Pupille und die Querlinien am Vorderrande zwar nicht 

zu einem Fleck erweitert wie bei der Hauptform, aber doch ein- 

wärts von einem dunklen Schatten mehr oder weniger begleitet. 

Durch dieses Kennzeichen bilden sie einen Uebergang zu der 

Hauptform und zeigen, dass zxfusca nur eine Aberration von 

lysandra ist. Lysandra selbst ist übrigens wahrscheinlich nur 

eine Lokalrasse von dorzclea DRURY. 

154. Diestogyna atossa HEW. Exot. Butt. Euryphene, 

ENT 280), —- el amazxia HEw.1.c.,t.6,f28, 9 (1860) 

Ekundu, N'Dian, Bonge. — Mai, November. — 4 99. 

155. Diestogyna amicia Hew. Exot. Butt. Euryphene, t. 7, 

2527,28 (7871): 

Kamerun (ohne nähere Lokalangabe; SJÖSTEDT). — 3 do. 

BUTLERS D. felicia ist vielleicht das 2 von dieser Art. 

156. Diestogyna gambiæ FEıstH. An. E. Fr. (2) 8, p. 

Boi tg, ki 2 (1800). 

Itoki, Kitta, Ekundu, N’Dian, Bonge. — November—Mai. 

Harmilla Aurıv. 

Palpen anliegend grau beschuppt, die Höhe der Scheitel kaum 

erreichend; ihr Endglied sehr kurz, zugespitzt. — Fühler beim 

o sehr lang, */s der Länge der Vorderflügel erreichend, beim 2 

die Mitte der Flügel etwas überragend; ihre Kolbe allmählig ver- 

dickt, gar nicht zusammengedrückt. — Augen nackt. — Vorder- 
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flägel mit 12 Rippen: Rippe 3 an oder kurz vor der Hinter- 

ecke der Mitteizelle ausgehend; Rippe 9 entspringt beim & nahe 

an der Wurzel, beim ® weit hinter der Mitte des Stieles von 

7+8; Rippe 10 und 11 aus dem Vorderrande der Mittelzelle, 

jene ziemlich weit vor der Zellspitze. — Hinterflügel: Rippe 3 

aus oder ganz nahe an der Hinterecke der Mittelzelle; die Præ- 

costalrippe ist einfach, stark gebogen und entspringt aus eben 

dem Punkte, wo sich Rippe 8 von der Mittelzelle entfernt. — 

Mittelzelle beider Flügel geschlossen. — Flügel beim © kurz 

und breit, beim Q etwas mehr langgestreckt; Saum der Vorder- 

flügel in der Mitte schwach ausgerandet, der Hinterflügel fast ge- 

rade, am Ende der Rippe 2 etwas mehr als an Rippe ı b her- 

vortretend. — Geschlechter ähnlich gefärbt und gezeichnet. 

Diese Gattung, welche in Ent. Tidskr. 13, p. 200 von mir 

aufgestellt, aber nicht näher charakterisirt wurde, steht der Gatt- 

ung Diestogyna am nächsten und weicht von ihr hauptsächlich 

nur durch die Rippe ro der Vorderflügel, welche weiter vor der 

Spitze der Mittelzelle entspringt und durch die verschiedene, bei 

beiden Geschlechtern ganz ähnliche Zeichnung ab. 

157. Harmilla elegans Auriv. Ent. Tidskr. 13, p. 200 

(1892). — Taf. 6, Fig. 3. 

Ekundti. — Mai (SJÖSTEDT), Juli (LOFDAHL). — 1 G4 1 9: 

Diese wunderschöne Art betrachte ich als die interessanteste 

Entdeckung, welche vom Kand. SJÖSTEDT unter den Tagfaltern 

Kameruns gemacht wurde. Die Art ist wahrscheinlich für die 

Mangrove-Gegenden eigenthümlich. Die Oberseite erinnert etwas 

an einige Arten der Gattung Zuryphene und Euphadra, die 

Zeichnungen der Unterseite aber scheinen mir zunächst auf die 

der Diestogyna-Arten zurückzuführen zu sein. 

Der o misst nur 57 mm. zwischen den Flügelspitzen und hat 

eine etwas schmalere gelbe Querbinde der Vorderffügel, ist aber 

sonst ganz wie das ® gezeichnet und gefärbt. 

158. Cynandra opis Drury Ill. Exot. Ins. 2, t. 18, f. 5, 6 

(73), Gere DRURY .l. erg 1.130, 2,02 (ETES 

STAUD. Exot. Schm. ier, ip. 150, ft 52: (1885-86): 

Kitta, N’Dian, Bonge. — März, April, Juni, November. — 

Coy 3 Le: 
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159. Hamanumida meleagris CRAMER Pap. Exot. t. 66, 

f. A, B (1775). 
Bonge. — October. — 1 2. 

Das Stück ist unten hell und weissgefleckt wie die von CRA- 

MER abgebildete Hauptform. 

160. Aterica galene Brown Ill. of Zool. p. 94, t. 37 

(1776). — cupavia CRAMER Pap. Exot. t. 193, f. E, F (1779). 

— Sraup. Exot. Schm. 1, p. 151, t. 52 (1885 —86). 

Kitta, Ekundu, Bonge. — April, -Mai, October, November. 

ao ST 2 22. 

161. Euryphura plautilla Hew. Exot. Butt. Euryphene, 

tes GTA 1500865)" —= Oi doralice Hew. 1. c.-t. A, £. 19, 20 

(non f. 18) (1865). — 2 lisidora Auriıv. Ent. Tidskr, 12, p. 

214 (1891). 

Kitta, Ekundu, Bonge. — April, Mai, November. — 5 Yo‘. 

Ein & hat einen gelblichen Saum der Hinterflügel und nä- 

hert sich dadurch den Q. 

Euryphura porphyrion Warp (1871) ist der & von &E. 

doralice Hew. 1. c. fig. 18 (1865). 

162. Euptera elabontas HEW. Exot. Butt. Euryphene, t. 7, 

33 (870): 

Camerun. — 1 9. 

Die von STAUDINGER zuerst aufgestellte, sehr interessante 

Gattung Euptera weicht von allen tibrigen verwandten Gattun- 

gen durch die offenen Mittelzellen ab. Sie kommt der Gattung 

Cymothoé ziemlich nahe und fallt wahrscheinlich mit der von 

DOUBLEDAY aufgestellten Untergattung Pallene (DouBL. HEw. Gen. 

D. Lep. p. 289) zusammen. Da aber der Name Pallene schon 

friiher fiir eine Coleopterengattung verbraucht ist, muss STAU- 

DINGERS Name jedoch auch in diesem Falle angewendet werden. 

163. Euptera intricata n. sp. — Fig. 12. 

Ekundu. — Mai. — 1 Q. 

o’. Mihi ignotus. 

9. Ale supra nigro-fuscæ signaturis flavo-albidis ornatæ; 

anticæ fascia angusta, obliqua, subbasali, a margine postico prope 

basin ad angulum interiorem cellulæ 2:æ ducta lutea, fascia la- 

tiore subtransversa, a medio marginis postici ad costam ultra 

medium ducta, plus minus interrupta, maculis 4 latioribus (in 
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cellulis ı a 3) et tribus elongatis, an- 

gustis (in cellulis 4—6) composita nec 

non serie submarginali annulorum 6 

elongatorum, maculam ovatam nigram 

includentium flavo-albidis; linea tenui 

marginali albida; cellula discoidalı vitta 

brevi basalı flavo-albida et lituris dua- 

bus subquadrangulis flavidis, nigro- et 

albido-marginatis. Alæ posticæ supra 

fascia angusta subbasali flavida, fascia 
Fig. 12. Zuptera intricata, : : E 

altera media continua, maculis 7 com- 

_ posita, annulisque 7 submarginalibus, 

elongatis, nigrofcetis flavo-albidis; linea marginali albida. Ale 

subtus pallide flavescente-cinereæ signaturis ut supra formatis at 

albidis; annulis submarginalibus cinereo-foetis, omnibus puncto 

atro ad angulum interiorem. — Long. alar. exporr. 48 mm. 

Wiewohl dieses ® grosse Uebereinstimmung mit dem 9 von 

elabontas zeigt, weicht es doch nicht nur durch die Farbung, son- 

dern auch in der Zeichnung so wesentlich ab, dass es wohl eine 

andere Art sein muss. Auch von Æ. Azrundo STAUD. (trigona 

HOLL.) scheint es mir zu sehr abzuweichen um das Q davon zu 

sein. Von elabontas 2 unterscheidet sich zz¢rzcata besonders 

durch die grossen, ringförmigen Submarginalflecke, deren Spitzen 

im Vorderflügel fast in einer gerader Linie stehen, durch die 

kleineren Flecke des Mittelbandes und durch die verschiedenen 

Zeichnungen der Mittelzelle der Vorderflügel. Bei e/adontas sind 

die Submarginalflecke nur durch einwärts offene Bogen, welche 

im Vorderflügel unregelmässig angeordnet sind, repräsentiert. 

164. Cymothoë æmilius DoumET Rev. Zool. (2) 11, p. 

260; t. 10, f. 1 (1859). — Aemeresia HEW. Exot. Butt. Harma, 

t.. 77,4. 1 Grec). 

Kitta, Ekundu, N’Dian, — März—Juni. — 7 de, 6 P9. 

3ei den PP aus Kamerun ist die weisse Querbinde der Hin- 

terflügel nur 4 mm. und mit den blaugrauen Rändern eingerech- 

net 10 mm. breit. In DoumETs Figur sind die Grössen dagegen 

respective 10 mm. und 14 mm. Wenn dieser Unterschied sich 

als konstant erweist, mag die Lokalform aus Old Calabar und 
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Kamerun Xemeresia genannt werden. Der kleinste &A misst 

nur 68 mm., das gröste 9 aber 98 mm. 

165. Cymothoé Beckeri HERR. SCH. Exot. Schm. f. 81 

(1850). — © Theodota Hew. Exot. Butt. Hama, t. 1, f. 3, 4 

(1864). — STAuD. Exot. Schmett. 1, p. 151, t. 53 (1885 —86). 

Itoki, Kitta, Ekundu, N’Dian, Bonge. — Februar—Juni, Oc- 

tober, November. — 11 Yo, 8 QQ. 

Hier mag bemerkt werden, dass C. diphyia Karscu 9 (1894) 

‘sicher = C. theodosia Svaup. 9 (1889) ist; ob aber die von den- 

selben Verfassern zu diesem Weibe beschriebenen SZ auch iden- 

tisch sind, lasse ich einstweilen unentschieden, 

166. Cymothoë Reinholdi PLÔTZ S. E. Z. 41, p. 194 

(1880). — Zheodora StauD. S. E. Z. 50, p. 417 (1889). 

N’Dian (Dusen). — April. — I ©. 

Ich habe die von PLOTZ und STAUDINGER beschriebenen 

Typen gesehen und fand, dass sie derselben Art angehören. Die 

Art ist jedoch wahrscheinlich schon 1871 von WARD als cyrzades 

beschrieben; seine Beschreibung ist aber zu kurz, um dieses 

sicher behaupten zu können. 

Das © war bisher ganz unbekannt. Es stimmt in Flügel- 

form, Grösse, Farbe und Zeichnung mit der von DISTANT ab- 

gebildeten Paradiadema hora (Proc. Zool. Soc. 1879, p. 704, 

t. 54, f. 1), welche wohl auch nur das Weib einer Cymothoé- 

Art ist, so genau überein, dass es genügt die Unterschiede an- 

zugeben. Oben ist die weisse Querbinde der Vorderflügel fast 

doppelt so breit und erreicht die Rippe 2, aber nicht den Saum; 

die Hinterecke der Mittelzelle und die angrenzenden Theile der 

Zellen 2 und 3 sind von einem blauweissen Wisch bedeckt; die 

Querbinde der Hinterflügel ist nicht so gelblich wie bei ora, 

aber auch nicht so rein weiss wie die Querbinde der Vorder- 

flügel und auf der Aussenseite ziemlich eben. Unten sind die 

Flügel, hell braungelb, nur an der Wurzel der Vorderflügel dunkel- 

braun; die weissen Querbinden sind beinahe wie oben; diejenige 

der Hinterflügel aber ist durch eine gerade, braune Linie, welche 

sich vom Analwinkel bis zur Mitte des Vorderrandes erstreckt, 

in einen schmaleren, inneren und einen breiteren, äusseren Theil 

getheilt; die Zeichnungen der Mittelzellen und der Flügelwurzel 

sind fast ganz wie bei C. kora. Vor dem Saume beider Flü- 
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gel läuft auf beiden Seiten eine sehr undeutliche, tief winke- 

lige Linie. 

Die Unterseite gleicht der Unterseite des ©” fast ganz, aus- 

genommen dass die Querlinie der Vorderflügel ganz verschwun- 

den ist. Durch Farbe und Zeichnung erinnert das ® von Kezn- 

holdi auch sehr an die 29 von C. zudamora Hew. und C. He- 

wwitsoni! STAUD. 

167. Cymothoë lurida BUTLER Proc. Zool. Soc. 1871, 

piso; Lep.’ Bxot4p. 73: fo 28) & AGES 

Kitta, N’Dian. -— März— Mai. — 3 do, 3 99. 

Das 2 hat schwarsbraune Flügel mit einem breiten, weissen 

Querbande auf dem Vorderflügel. 

168. Cymothoë hypatha HEW. Exot. Butt. Harma, t. 2, 

f. 7, 8 (1866); ‘Trans. Ent. (Soc. London 1869, ps i752 

Ekundu (LOFDAHL), N’Dian. — Mai. — 2 Yo. 

169. Cymothoë fumana WESTW. Gen. D. Lep. p. 288 

(1850). 

Kitta, Ekundu (LÔFDAHL), N’Dian, Love (DUSÉN). — März— 

Mai. — 6 So, 5 98. : 

170. Cymotho& egesta CRAM. var. confusa AURIV. Öfvers. 

Vet. Ak. Förh. 44, p. 310 (1887). — megasta STAUD. Stett. 

E. Z. 50,.p: 418 (1889). —- egesta DEWITZ Nov. Acta Ac. Nat. 

Como tp 3705 nts ty, ale ROgn 720887): 

Itoki (Dus£n), Kitta, N’Dian, Love (DusEN). — März—Mai. 

a. 
Die Yo aus Kamerun stimmen mit DEWITZ’S Figur fast 

ganz überein. Beim Typus von confusa ist die schwarze Farbe 

noch mehr ausgebreitet, so dass auf den Vorderfliigeln die Zellen 

ı a, 1 b, 2 und 3 innerhalb der Querbinde fast ganz schwarz 

sind und die breite, äussere schwarze Begrenzung der Querbinde 

sich bis zur Rippe 6 ausdehnt. 

171. Cymothoë theobene DouBL. HEw. Gen. D. Lep. t. 40, 

FRS (7800): 

Bonge. — October— December. — 10 oo’, 4 QQ. 

172. Cymothoë capella WarD Ent. M. Mag. 8, p. 119 

(2871); Afr. epi eps n4, t. 11, tare F737 4): 

Kitta, N’Dian, Mokundange (DuskNn), Bonge. — März, Mai, 

November. — 6 So, 3 $C. 
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173. Cymothoë amphicede CRAMER Pap. Exot. t. 146, 

my Dy 2.001777). — Tall. 5,,Fie. 6. 

Kitta, Bonge. — April, October. — 6 sg, 1 9. 

Diese Art wurde bisher oft mit der sehr ähnlichen C. cenzs 

verwechselt. ‘Sie ist doch sicher eine ganz verschiedene Art. 

Der & hat spitzigere Vorderflügel und am Analwinkel weit mehr’ 

ausgezogene Hinterflügel; ihre Grundfarbe ist weissgelblich (fast 

wie bei capella S') und die Wurzel ist oben weit mehr mit grün- 

grauer Farbe überzogen; die innere Kappenlinie ist besser ent- 

wickelt. 

CRAMERS Figur ist unten wohl etwas zu grau gefärbt; doch 

kommen Stücke vor, welche der Abbildung ziemlich ähnlich 

sind; gewöhnlich ist jedoch die Unterseite viel heller, mit undeut- 

licheren Zeichnungen. 

Das 2 kommt auch dem 2 von cenzis sehr nahe; kann aber 

oben durch die schmalere, nach innen geradlinig begrenzte weisse 

Querbinde der Flügel unterschieden werden. Bei ca@nzs @ ist 

der Innenrand der weissen Querbinde mehr uneben und am 

Vorderflügel in den Zellen 2 und 3 stets ausgeschnitten. Unten 

ist die Grundfarbe bei amphicede 2 mehr eintönig, gelbbraun, 

nicht in violett schillernd und hat undeutlichere Zeichnungen. 

Die feinen schwarzen Zeichnungen der Wurzelhälfte sind auch 

etwas verschieden, und es mag besonders hervorgehoben werden, 

dass die feine schwarze Linie in der Mittelzelle der Hinterflügel 

zwischen dem Doppelfleck und dem Endfleck, welche bei canzs 

deutlich ist, hier fehlt und dass die feinen Querlinien der Zellen 

rc und 2 der Hinterflügel hier schief und mit der weissen Quer- 

binde parallel stehen, bei c@nzs aber quergestellt und demnach 

viel kürzer sind. 

Die Raupe (Fig. 6) ist »schmutzig gelb mit schwarzem, glän- 

zendem Kopfe und schwarzen Rückendornen». Kopf und Kör- 

per mit kurzen feinen Haaren dünn bekleidet. Der Kopf hat 

eine helle Mittellinie, welche den ganzen Clypeus bedeckt. Das 

erste und zwölfte Glied sind ganz unbewaffnet; die Glieder 2— 

11 tragen jedes zwei Rückendornen und einen kleinen Seiten- 

dorn. Die Rückendornen sind kräftig gebaut, aufgerichtet und 

an der Wurzel zu einer glänzenden Scheibe ausgebreitet. Die 

zwei ersten und das letzte Paar sind etwas länger, haben 6—8 
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Seitendörnchen und 4 Endspitzen; die übrigen, von denen die 

ersten (des vierten Gliedes) bedeutend kürzer sind, haben nur 

drei Seitendörnchen vor der Mitte und drei Endspitzen. Von 

den Seitendornen sind die ersten der Glieder 2 und 3 sehr kurz, 

ganz einfach und stehen oberhalb der Seitenlinie, die übrigen 

sind sehr kurz gestielt und am Ende vierspitzig. Das letzte Glied 

hat eine schwarze, mit mehreren, einfachen Dörnchen besetzte 

Afterklappe und cin kleines helles Dörnchen jederseits der 

Klappe. 

Die einzige bisher bekannte Cymothoö-Raupe ist die Raupe 

von C. cenis, welche von HOLLAND abgebildet (Psyche 6, t. 5) 

aber nicht beschrieben ist. Die sehr mässige Abbildung zeigt 

grosse Uebereinstimmung mit der Raupe von amphicede, hat aber 

verhältnissmässig längere Dornen und einen anders gezeichneten 

Kopf. 

Die Puppe (Fig. 6a, 6b) ist auch sehr charakteristisch. 

Sie hat zwei kurze Kopfspitzen, aber keine andere Dornen oder 

Warzen. Der Aussenrand der Flügeldecken ist sehr scharf und 

oben schwarz. Längs der Mitte des Rückens vom Vorderrande 

des Mittelrückens bis zur Analspitze geht ein scharfer Längs- 

kamm. Der Kremaster ist gegen die Bauchseite fast rechtwinke- 

lig umgebogen. Die Luftlöcher und 4 Punkte auf der Bauch- 

seite des Kremasters sind schwarz. 

174. Cymothoé cænis Drury Ill. Exot. Ins. 2, t. 19, f. 

f, 2 (2773): STAUD, Exot.’ Schmett 7. P.75E,1. 5221005 0), 

Ueberall. — December—Mai. — 30 dd, 11 92. 

Zwei 92 gehören der Abänderung an, bei der die weisse 

Farbe sich sehr ausgebreitet hat und an den Hinterflügeln fast die 

Wurzel erreicht. 

175. Cymothoë iodutta Westw. Gen. D. Lep. p. 289 

(1850). — Ciceronis Warp. Ent. M. Mag. 8, p. 119 (1871); 

Afr. Lep, p. 1A, t 11, f..6 (1874). — LAmcke: DewiszspoR 

Z. 30, ps 362; t. 7, f. 3, 4 (1886). — aralus, Mae. Anger 

Er. (6)) To, pP: ,227 1, 2,71 8, (1800) (non INS OS 

Kitta, Ekunda. — März, Mai. — 1 Ög, 2 9. 

KarscH hat zuerst bemerkt, dass czceronzs wahrscheinlich 

das ® von zodutta wäre. Mir scheint er darin recht zu haben. 
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176. Cymothoë sangaris Gop. Enc. Meth. 9, p. 384 
(1823). — Lucas Lep. Exot. t. 69, f. 2 (1835), 

Ekundu (LÖFDAHL), N’Dian. — Mai, Juni. — 2 Yo, I 9. 

177. Cymothoë aniturgis Hew. Exot. Butt. Harma, t. 

©, text (1874). — aramıs Hew, |. e.,t., 6, f 27 (1874). 

N’Dian (DUSÉN). — 2 9. 

Ich weiss nicht wie der © dieser Art sich vom © von coc- 

. cinata unterscheidet und glaube, dass wir hier nur mit einem di- 

morphen Weibe von coceznata zu thun haben. 

178. Cymothoë coccinata Hew. Exot. Butt. Harma, t. 

6, f. 24—26 (1874). — 2 sangaris Hew. |. c. Aterica & Harma, 

f. 14 (1866). — Sraup. Exot. Schmett. 1, p. 151, t. 53 (1885 —6). 

Itoki, Kitta, N’Dian, Love (Dus£n), Bonge. — Februar— 

Mai, November. — 12 oo’, 7 2. 

179. Cymothoé Preussi StTaup. S. E. Z. 50, p. 412 

(1889). — SMITH & Kirey Rhop. Exot. 12. Cymothoé, p. 3, t. 

1, f. 6—8 (1890). 

Kitta, N’Dian. — Mai. — 3 £2. 

180, Cymothoé Hewitsonii Sraup. S. E. Z. 50, p. 419 

(1889). 

Kitta. — April. — 1 &. 

181. Euxanthe eurinome Cram. Pap. Exot. t. 70, f. A 

(1775). — Dour. Hew. Gen. D. Lep. t. 38, f. 1 (1850). 

Kitta, Love (Dus£n). — April, Mai. — 1 ©, I ©. 

182. Euxanthe Crossleyi Warp. Ent. M. Mag. 8, p. 

ROME "Airs ÉeD ND ri, ts 3, i. 1, 2 (TS JA) OBERTH. 

Hin dint 73 ip. ar teint) 7 (893). 

N'Dian. — Mai. — 1 ©. 

183. Euxanthe trajanus Warp. Ent. M. Mag. 8, p. 36 

(rom) RAP phepep. ro, t 08,01. 3, 4 (1874). — STaub., Exot 

Schm. 1, p. 140 (1886). — 1 Schatzi Sraup. 1. c. t. 48 (1885). 

Bonge. — October. — 1 2. 

Durch Junop’s Entdeckung der Raupe von Æ. Wakefieldi 

(Bull. Sc. Nat. Neuchatel, 20, p. 25 1892) ist es jetzt bewiesen, 

dass RÖBER ganz richtig die Gattung Euxanthe in die Nähe von 

Charaxes gestellt hatte. 

184. Charaxes castor Cram. Pap. Exot. t 37, f. C, D 

(1775). 
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Kitta, Bonge. — April, November. — 2 gg. 

185. Charaxes pollux ‘Cram, Pap, Exot.t. 37, CNE NE 

(775). 
Kamerun (KNUTSON). — I ©. 

186. Charaxes brutus Cram. Pap. Exot. t. 241, f. E, F 

(1779). 
Kitta, Bonge. — Februar, November. — 4 Jg. 

187. Charaxes eudoxus Drury Il. Exot. Ins. 3, t7 32 

Fra, (1782). 

Bonge. — December. — 1 ?. 

Ich kenne den © leider nur aus Drurys Figur. Mit dieser 

stimmt jedoch das © so nahe überein, dass es ohne Zweifel 

dieselbe Art ist. Oben stimmt das © fast ganz mit dem © über- 

ein. Unten sind die Zeichnungen in Drurys Figur wahrschein- 

lich nur sehr roh ausgeführt. In allem wesentlichen stimmt jedoch 

das ? mit der Figur überein. Die Schwänzchen der Hinterflügel 

sind völlig so lang wie bei drufus &A und cynthia &, und nicht 

so kurz wie in Drurys Figur. 

Das Stück wurde aus der Puppe gezogen. SJÖSTEDT fand 

die Puppe unter einem Aestchen fast horizontal hängend. Sie 

hat die der Charaxes-Puppen eigenthümliche Form und war 

oben blattgrün mit einigen gelblichen Flecken, welche den auf 

Blättern vorkommenden Flecken täuschend ähnlich waren, unten 

weissgrün mit braunen, gelb umrandeten Athemlöchern. 

188. Charaxes cynthia BUTLER Proc. Zool. Soc. 1865, 

p. 626; t. 36, f. 3 (1866). — 2 lysianassa Westw. Thes. Oxon. 

Os HS ts, 19,9 (1870). 

Kamerun. — 2 Yo. 

189. Charaxes lucretius CRAMER Pap. Exot. t. 82, f. E, 

F (1775). — Sraup. Exot. Schm. 1, p. 169; t. 58 (1885—6). 

Itoki, Kitta, Ekundu, N’Dian, Bonge. — Januar—Juni, Sep- 

tember—-November. — 16 qo’, 2 QQ. 

190. Charaxes candiope Gop. Enc. Meth. 9, p. 353 

(1823). — Sraup. Exot. Schm. 1, p. 169; t. 58 (1885—6). 

N’Dian. — April (DusEN), Mai. — 3 SS. 

191. Charaxes ameliæ DoumET. Rev. Zool. (2) 13, p. 

1715 t. 5, f. a (1861). — Hew: Exot. Butt. (Charaxes, LKR 
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nour ar. (7876), Lt AURIV.: EntaPidskr.n2,. p.' 2055 € 3,7601 

(1891). 

Ekundu (LÖFDAHL), N’Dian (Düsen). — März. — 2 SS. 

192. Charaxes numenes Hew. Exot. Butt. Charaxes, t. 

2, f. 9—ıı (1859). 

Ekundu (LÖFDAHL), Bonge. — November. — 2 Jg. 

193. Charaxes tiridates CRAM. Pap. Exot. t. 161, f. 

A, B (1779). — Sraup. Exot. Schm. 1, p. 169; t. 59 (1885—6). 

N'Dian, Bonge. Mai, November. — 3 o’o’, 2 QQ. 

Eine von SJÖSTEDT gefundene Raupe war grän mit einem 

grossen braunen Fleck auf dem Riicken des sechsten Gliedes. 

Puppe grün mit hellen, nebelartigen Flecken. 

194. Charaxes ephyra, Gop. Enc. Meth. 9, P. 355 

(1823). 

Kitta, N'Dian, Bonge. — März, Mai, November. — 8 Sy. 

Die Sammlung enthält leider kein 9. Es scheint noch nicht 

sicher zu sein, ob ephyra der @ von efheocles CRAM. oder einer 

anderen der verwandten Arten ist. 

195 Charaxes Hildebrandti Dew. Acta Ac. Nat. Cur. 

41:2, p. 200; t. 2, f. 16 (1879). — talaguge Hoan, Tr. 

Araens Ent. SOC.) 13,1P0332;.1.3,.4..3,(1886). 

Kamerun (SJÖSTEDT). — 1 Qo’. 

196. Charaxes etesipe Gop. Enc. Meth. 9, p. 355 

(1823). —- BuTLER Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 273; t. 5, 

5,00, © etheocies DRURY’ Ill. Exot, Ins: 3, -t. 10 (1782). 

Kitta (DUSÉN), Bonge. — April, November. — 3 oo’, 1 Q. 

197. Charaxes lichas Dover. Hew. Gen. D. Lep.'t. 49, 

f. 3 (1350). — © WEYMER S. E. Z. 53, p. 93 (1892). 

Bonge. — November. — 1 Jg. 

198. Charaxes paphianus Warn. Ent. M. Mag. 8, p. 

120 (1871). — falcata BUTLER Lep. Exot. p. ror; t. 38, f. 1 

(1872). — 2 WEYMER S. E. Z. 53, p. 94 (1892). 

Ekundu (LÖFDAHL), Bonge. — Juni, October, November. — 

ANSI 
199. Charaxes zelica BUTLER Ent. M. Mag. 6, p. 28 

Hood) hbephExot (is patoyite.s, fi 3. (1869). 

Mokundange (DUSÉN). — Mai. — 1 o. 

200. Charaxes mycerina Gop. Enc. Meth. 9, p. 369 
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(1823), ET Lucas Lep.. Exot. tå 65, fe (1835). DOVER 

Hew- Gen D: Jeep. NA ss (RIO 

Kamerun (Knutson), N’Dian. — Mai. — 3 Jg. 

201. Charaxes laodice Drury Ill. Exot. Ins. 3, t..26, 

f. 1, 2 (1782). — © nesiope Hew. Exot. Butt. Nymphalis, it: 

1 1 5 OR (7854). 

Kamerun (KNUTSON). — 2 SIS. 

Durch Vergleichung der beiden Geschlechter habe ich mich 

überzeugt, dass Zeszope der o von laodice ist. 

202. Charaxes fulvescens AURIV. Ent. Tidskr. 12, p. 

216 (1891). —  varanes’ DRury Ill Exot. Ins. 3, 0p 142 fit 

f, 1, 2 (1782) — -STAUD. Exot: Schm: 2; pP! 1743, t.60/("880). 

Bonge. — November, December. — 2 gg, 1 Q. 

203. Charaxes decius CRAMER. Pap. Exot. t. 114, f. 

A,B (1777). = Drury Ill) Exot. Ins. 3) 1.06, £21,220 oe) 

Kamerun (KNUTSON). — I ©. 

Der von STAUDINGER aus Sierra Leona beschriebene Ch. 

publius kommt auch im Congogebiet vor, wie durch ein Stück 

in unserem Museum, welches bei Lukungu von DANNFELT gefan- 

gen wurde, bewiesen wird. Dieses Stück wurde von mir (Öfvers. 

Vet. Ak. Förhandl. 44, p. 312, n: 18) mit "Unrecht. als Pat 

usshert BUTL. verzeichnet. Es stimmt in allen Einzelheiten mit 

STAUDINGERS Beschreibung von publius überein. 

204. Charaxes eupale Drury Ill. Exot. Ins. 3, t. 6, f 

3 (1782). — STAUD.. Exot. Schmett. 1, p. 171, t. 58 (1885 —6). 

Love (Dus£en), N’Dian. — Mai, Juni. — 4 go. 

Das © dieser Art scheint merkwürdigerweise noch gänzlich 

unbekannt zu sein. 

205. Monura zingha CRAMER Pap. Exot. t 315, f. B, 

C (1780). — Sraup. Exot. Schm. 1, p. 171, t. 58 (1885 —-6). 

Kamerun (DUSEN). — 2 SS. 

Nachdem die vorhergehende Abhandlung schon fertiggestellt 

war, habe ich Gelegenheit gehabt einige der hier aufgeführten 

Arten mit den Typen im Berliner Museum zu vergleichen und 

habe dabei gefunden, dass meine Deestogyna amaranta nicht 

dieselbe Art wie D. amaranta KARSCH ist. Ich benutze darum 

die Gelegenheit sie zu beschreiben. 
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147. Diestogyna atropurpurea n. sp. gg. Ale supra 

obscure virescente-nigræ fasciis duabus obsoletis submarginalibus 

nigris anticæ annulis duobus obsoletis in cellula discoidali ni- 

gris punctisque tribus subapicalibus albis ornatæ, ciliis ex parte 

albis; posticæ ad costam late brunneofuscæ. Ale anticz infra 

fuscæ, angulum posticum versus paullo pallidiores area apicali 

violaceo- et rubro-suffusa atomisque albidis irrorata, cellula dis- 

‚coidali signaturis nigris et pallidis annulos 2—3 formantibus or- 

nata. Ale posticæ infra obscure purpureæ, area basali extus 

nigricante et in cellula 7 macula magna flavida ornata, maculis 

submarginalibus mediocribus, æqualibus, ovatis, distinctis, pur- 

pureo-fœtis, intus puncto minutissimo pallido ornatis et fascia dif- 

fusa nigricante determinatis; hoc fascia in cellula 4:a macula ni- 

gra cum area basali connexa; margine exteriore late purpureo, 

ad angulum ani tantum in cellulis ıb et ıc paullulum cinereo- 

suffuso; cellula discali macula nigra, pallido-cincta ornata. Long. 

alar. exporr. 51 mm. 

©. Supra feminæ D. Karschi simillima, at macula alba 

cellule 2:2 alarum anticarum minore et cellula discoidali alarum 

posticarum annulo lineaque flexuosa nigris ornata distincta. Als 

infra etiam fere ut in specie jarn memorata signatæ et coloratæ 

sunt, at area basalı alarum posticarum multo pallidiore et macu- 

lis flavescentibus (in cellulis 1a, 1b, 1c, 4 et 7) variegata; cel- 

lulis 4:a et 5:a ad marginem areæ basalis macula diffusa nigri- 

cante preeditis; ale postice pone medium magis quam in D. 

Karschi flavicantes. — Long. alar. exporr. 63 mm. , 

Der Mann von D. atropurpurea unterscheidet sich vom © 

der D. abasa durch die zwar undeutlichen, aber doch merkba- 

ren dunklen Querbinden und die weissen Punkte der Oberseite 

und durch die anders gefärbte Unterseite, sowie von D. ama- 

ranta Karscu durch bedeutendere Grösse und durch ganz ver- 

schiedene Färbung der Unterseite. Bei amaranta & ist die Un- 

terseite der Hinterflügel tief braunschwarz und mit blaugrauen 

Atomen bestreut, welche am Aussenrande des Wurzelfeldes Flecke 

bilden, von denen der in „Zelle ıc gross und sehr deutlich ist. 

Das von Dr. Karsch als Weib von amaranta abgebildete 

Weibchen gehört, wie Dr. Karsch nunmehr selbst erkannt hat, 

nicht zu dieser, sondern zu einer anderen neuen Art, die ich 

Entomol. Tidskr. Årg. 15, H. 4 (1894). 77 21 
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D. Karschi nenne. Der wunderschöne Mann von D. Karschi 
wurde neulich aus Yaunde dem Berliner Museum zugesandt und 

mag hier kurz beschrieben werden. 

Diestogyna Karschi n. sp. oo. Ale supra atræ, postice 

paullulum brunnescentes; anticæ lineis 4 cellule discoidalis po- 

stice per paria connexis, fascia ad apicem cellulæ, maculis 5 (in cel- 

lulis 2—6) composita maculisque tribus magnis submarginalibus 

nigrofcetis in cellulis 1b, 2 et 3 pallide cceruleis punctisque tri- 

bus subapicalibus albis ornatz; posticæ in medio ad apicem cel- 

lule macula diffusa rufa ornate. Ale subtus violascente-nigræ 

densissime cinereo irroratæ, apice anticarum latissime cinereo-al- 

bido; cellula discoidali anticarum signaturis duabus magnis, valde 

distinctis nigris ornata; area basali posticarum ut in femina for- 

mata at parum distincta. — Long. alar. exporr. 45 mm. 

Die blauen Flecke auf der Oberseite der Vorderflügel haben 

fast dieselbe Farbe wie bei D. Milnei. 

ERKLÄRUNG DER TAFEL. 

Tafel 4. 

Fig. 1. Raupe von Precis Sophia FABR.; 1a Kopf der Raupe; 1b Durch- 

schnitt eines Gliedes derselben; Ic, 1d die Puppe. 

» 2. Raupe von Salamis anacardii L.; 2a, 2b die Puppe. 

up » > Kallina rumia WESTw.; 3a, 3b die Puppe. 

>» À. > > LHypolimnas dubius var. cerberus AUR.; 4a, 4b 

die Puppe. 

Tafel 5. 

Fig. 1. Raupe und ta, 1b Puppe von Pseudoneptis cenobita FABR. 

Une, > 22; 221 » von Catuna crithea DR. 

3 SG, Slo > von Euphedra ceres FABR. 

Bie. » 4a Kopf der Raupe einer unbekannten £uphedra-Art. 

>» 5, 5a. Puppe von Zuphedra aurcola KIRBY. 

6 Raupe und 6a, 6b Puppe von Cymothoe amphicede CRAMER. 

Tafel 6. 

Fig. 1. Zypolimnas Chapmani HEW. var. fasciata AUR. 

Euryphene Staudingeri AURIV.” 9. 

Harmilla elegans AURIV, ©. 

bo 

[55] 
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OSKAR THEODOR SANDAHL. 
Med porträtt. 

Den Entomologiska Föreningen i Stockholm har under inne- 

varande år drabbats af stora och smärtsamma förluster, ı det ej 

mindre än tre af dess stiftande ledamöter skattat ät förgängelsen. 

Det senaste och kännbaraste sorgebudet gällde den man, hvars 

namn vi ofvan tecknat, och som ända sedan Föreningens stiftelse 

varit hennes ordförande, ledare och beskyddare. Dödsposten 

kom hastigt, men dock icke alldeles oväntadt för hans anhöriga 

och närmaste vänner, ty bekymmer och ofta återkommande kropps- 

liga lidanden bröto till sist den liflige och outtröttlige läkarens 

och naturvännens krafter. Redan förliden vinter inställde sig 

ett allvarsammare förebud, då under en svårare form af influensa 

hans förut så förträffliga minne plötsligt började svika, tillika 

med att krafterna hastigt aftogo. ‘Tack vare hans ovanligt spän- 

stiga natur gaf dock sjukdomen med sig så småningom, och man 

började hoppas på förbättring. Denna fortgick äfven så långt, 

att han till och med förmådde deltaga i den angenäma utflykt 

till Örbyhus, som sällskapet Fauna, hvars hedersledamot han var, 

på ägarens inbjudning företog under pingstdagarna. Han var 

dock ej mer densamme som förr, d. v. s. den lifgifvande själen 

vid dylika tillfällen, utan syntes trött och fåordig. Man trodde 

dock att lugn och hvila ännu en gång skulle kunna återställa de 

mycket nedsatta själs- och kroppskrafterna, och därför afreste han 

i sällskap med sin fru till Ronneby hälsobrunn, hvars luft och 

vatten redan en gång förut utöfvat ett särdeles välgörande infly- 

tande på hans hälsa; men strax efter ditkomsten började det 

onda åter framträda, hvarför läkarne på platsen ansågo det klo- 

I 
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kast, att han återvände till Stockholm. Så skedde äfven, men 

han fick knappast mer än återse sitt kära landtställe, Stäket, i 

dess härligaste sommarskrud, innan döden kallade honom. Han 

afled där lugnt och stilla den 22 juni kl. 12,15 f. m., omgifven 

af sina kära anhöriga. | 

ÖSKAR THEODOR SANDAHL föddes den 9 november 1829 

på egendomen Hanaskede i Vings församling af Skaraborgs län. 

Föräldrarna voro hofrättskommissarien JONAS GABRIEL SANDAHL 

och hans maka ANNA ELISABETH, f. UNDÉN. Efter att hafva 

genomgått Skara trivialskola och gymnasium, blef han student i 

Upsala 1847 och med. fil. kandidat 1849. Därefter fortsattes 

studierna vid Karolinska institutet till 1854, då han afslutade 

dem med kirurgie magisterexamen. Hans medicine doktors- 

promotion ägde rum i Lund 1863, sedan han 1862 försvarät en 

afhandling »om verkningarne af förtätad luft på den menskliga 

organismen.» 1849—50o var han underläkare vid garnisonssjuk- 

huset, 1851—53 t. f. bataljonsläkare vid Skaraborgs regemente 

samt från 1852 t. f. adjunkt i medicinsk naturalhistoria och 

materia medica vid Karolinska institutet. Han blef 1863 ordi- 

narie innehafvare af adjunkturen i sistnämnda ämnen och 1865 

e. o. professor. Samtidigt blef han lärare vid Farmaceutiska 

institutet och har varit detta läroverks inspektor allt sedan 1873. 

Till läkare och lärare i fysiologi och hälsolära vid Högre lära- 

rinneseminarium och Statens normaiskola för flickor antogs SAN- 

DAHL 1865. Han var koleraläkare å Kungsholmen 1853 och 

sedermera fattigläkare därstädes samt biträdande läkare vid Gym- 

nastisk-orthopediska institutet 1853—56 och 1854—56 lärare 

vid Svenska trädgårdsföreningens elevskola. Vintrarna 1856—57 

samt 1857—58 vistades han och hans unga fru i Egypten och 

gjorde då en färd i Nubien, ända till 2:a katarakten samt hade 

därunder goda tillfällen att idka studier uti sina käraste ämnen, 

botanik och naturalhistoria. Af naturalier och droger hemförde 

han från dessa resor rika samlingar, som kommo våra veten- 

skapliga institutioner till dell. Äfven Algeriet och en del euro- 

peiska länder, såsom Tyskland, Österrike, Italien, Frankrike, Bel- 

gien, England m. fl. besöktes, särskildt för att inhämta kännedom 

1 Bland då insamlade, för vetenskapen nya insektarter bär en, Cap/osoma 

Sandahlı REUT., hans namn. 
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om farmaciens och apoteksväsendets ställning i de olika landen. 

För farmakologiska studier, balneologiska iakttagelser och andra 

vetenskapliga ändamäl, äfvensom för stärkandet af den stundom 

vacklande hälsan företogos sedermera flera utländska resor. 

En mediko-pneumatisk anstalt (»klockan») anlade SANDAHL 

i Stockholm 1860, hvilken måste nedläggas 1875, sedan den 

åsamkat honom stor pekuniär förlust. 

Ett stort antal afhandlingar och kortare uppsatser af bota- 

niskt, zoologiskt och medicinskt innehali samt reseskildringar, 

recensioner m. m. äro af SANDAHL författade och tryckta i 

Nordisk familjebok, tidskrifter, allmänna tidningar m. fl. 

Den 14 december 1879 stiftade SANDAHL, i förening med 

fem andra, för saken varmt intresserade personer, »Den Entomo- 

logiska Föreningen 1 Stockholm». Denna handling, kanske för 

framtiden en af de mest betydande af hans lifsgärningar, försig- 

gick helt anspråkslöst hemma hos honom, hvarest äfven seder- 

mera under en tid Föreningens sammankomster ägde rum. Alla, 

som intresserade sig för denna Förenings ändamål, voro då välkomna 

och fingo åtnjuta det älskvärda värdfolkets gästfrihet och välvilja. 

Föreningens verksamhet hade dock blifvit af helt ringa be- 

tydelse, om hon kommit att sakna det föreningsband, som endast 

genom utgifvandet af en egen tidskrift kan erhållas. En af hen- 

nes angelägnaste och första ätgöranden blef därför, att gå 1 för- 

fattning om upprättandet af en sådan. Detta hade ej kunnat 

realiseras så snart, om ej SANDAHL ställt sig i spetsen därför och 

så att säga klädt risken. I anseende till ledamöternas ringa 

antal, bristen på donationer och andra tillgångar, samt de dryga 

kostnader en dylik publikation alltid medför, blef Föreningens 

ställning i ekonomiskt afseende redan under dess första arbetsår 

både brydsam och bekymmerfull. SANDAHLS stora förmåga att 

intressera äfven utomstående personer för en sak, som låg honom 

varmt om hjärtat, samt hans egen kända offervillighet räddade 

dock Föreningen från en ögonskenlig undergång, och det dröjde 

ej länge, innan hon i följd af gåfvor och andra inkomster såg 

sig i stånd, att icke allenast likvidera sina skulder och löpande 

utgifter, utan äfven af donerade medel bilda stående fonder för 

betryggandet af sin framtid. Så tilkommo REGNELLS och WAHL- 

BERGS samt sedermera »ständiga ledamöters> och ÖSKAR SANDAHLS 

2 
2 
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fonder, hvilka båda sistnämnda genom ledamotsafgifter och gåfvor 

etc. under årens lopp ansenligt tillväxt. 

Den vackra, af professor Ismus komponerade titelvignetten 

å Föreningeos medlemskort, äfvensom de sistnämnda i en större 

upplaga, äro äfven en bland de många värdefulla gåfvorna från 

den bortgångne ordföranden. 

För Föreningens entomologiska samlingar hyste SANDAHL 

stort intresse. Så t. ex. inköpte han för en ej obetydlig penning- 

summa och förärade till Föreningen den rikhaltiga samling af 

Coleoptera och Lepidoptera, som under en lång följd af år sam- 

manbragts, förnämligast 1 Blekinge, af framlidne revisor J. W. 

ANKARCRONA, och hans egna rätt betydliga insektsamlingar med 

tillhörande tre större skåp erhöll Föreningen efter hans död. 

Föreningens bibliotek vann en mycket värdefull tillökning 

genom de entomologiska arbeten, det af honom erhöll dels under 

lifstiden, dels efter frånfället, genom sterbhusets frikostighet. 

Några entomologiska skrifter af större omfång efterlämnade 

han icke. Lefvande intresse och den bästa vilja för utöfvandet : 

af ett sådant författarskap ägde han nog i rikt mått, men tid 

saknades alltid därtill i följd af hans mångfaldiga andra göromål 

såsom lärare, praktiserande läkare m. m. 

En stor myckenhet smärre uppsatser af entomologiskt inne- 

håll från hans hand återfinnes likväl i Nordisk Familjebok m. fl. 

samt uti Entomologisk Tidskrift, årg. 1—15. De röra förnäm- 

ligast redogörelser för Ent. Föreningens sammankomster, nekro- 

loger öfver bortgångna ledamöter m. m. 

Att många sällskap och föreningar i hufvudstaden voro ange- 

lägna att få räkna en sådan personlighet som SANDAHL såsom 

medlem, faller sig helt naturligt. Också tillhörde han troligen 

alla sådana, som ägna sig åt naturvetenskapen eller därmed be- 

släktade ämnen. I följd af sin försvagade hälsa måste han dock 

under den sista tiden af sin lefnad afstå från bevistandet af de 

flesta sammankomster. Under många år var han ordförande i 

Stockholms naturvetenskapliga förening samt i Svenska träd- 

gårdsföreningen sedan 1882. Den sistnämndas styrelse tillhörde 

han i 35 år. Han var ordförande i Svenska läkaresällskapet 

under året 1869—70 samt v. ordförande i »Stockholms svamp- 

vänner» allt ifrån detta sällskaps stiftelse. 

4 
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Det sällskap, han ägnade sin största omsorg under senare 

delen af sin lifstid, var och förblef dock »Den entomologiska 

Föreningen i Stockholm». Det hjärtegoda, vänskapsfulla och bro- 

derliga sätt mot alla, hvilket han ägde i högre grad än de flesta, 

utöfvade alltid ett stort och välgörande inflytande på samman- 

hållningen inom denna Förening, äfvensom på trefnaden vid 

sammankomsterna. I detta afseende torde han förblifva oöfver- 

träffad .såsom ordförande. Hvar och en, som innan sjukdomen 

_nedstämt SANDAHLS af naturen lifliga, och glädtiga sinnelag be- 

vistade ett sammanträde, där han ledde det hela, mäste med 

verklig saknad erinra sig den gemytlighet, glädje och hem- 

trefnad, som dä erbjöds hvar och en, antingen hans samhälls- 

ställning var hög eller läg. 

SANDAHL var poetiskt anlagd samt på samma gång en af de 

varmaste beundrare af naturen och dess mångfald af skapade 

varelser. Den oskrymtade glädje, ja förtjusning, som stod af- 

målad i hans blida anletsdrag vid betraktandet af ett sällsynt 

eller för hans vetande nytt naturföremål, vittnade tillräckligt om 

detta hängifna och enkla barnasinne, som karakteriserade flera 

af våra äldre, men numera, tyvärr, synes blifva allt sällsyntare 

bland yngre naturforskare. Växter och insekter intresserade 

honom mest, men andra naturalster voro för honom ej heller 

likgiltiga. Allt hvad han förmådde gjorde han för att upp- 

muntra den, som sysslade med studium eller insamling af natur- 

föremål och som med honom kom i beröring. Ända in i de 

sista lefnadsåren brukade han vid sina små utflykter bära en 

därtill särskildt konstruerad fjärilhåf under rocken för att genast 

hafva den i beredskap, om en fjäril eller annan insekt kom inom 

synhåll. Sina rikaste fjärilskördar inhöstade han om sommar- 

och höstaftnarna på sitt kära Stäket, ofta assisterad af sin för- 

träffliga fru, då massor af skymnings- och nattfjärilar fångades 

på kaprifoliumblommor och uthängda knippor af äppelskifvor. 

När opasslighet förbjöd honom att vandra omkring bland de 

talrika arter af buskar och örter, han där planterat, uppsatte han 

en mindre krets af käppar, på hvilka äpplebitar upphängdes, och 

sedan han själf, försedd med häf och fängstburkar, tagit plats i 

midten af denna trollring, tvungos fjärilarna att komma till honom. 

Ett och annat märkligt fynd lyckades han ibland göra, och 
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detta gladde honom obeskrifligt samt uppmuntrade till fortsatta 

bemödanden. ; 

SANDAHLS beläsenhet och kunskaper voro ovanligt mångsidiga, 

och hans arbetsförmåga gränsade till det otroliga, till och med 

då sjukdom och krämpor ansatte honom. Upptagen som han 

var, oftast från tidigt om morgonen till sena kvällen af före- 

läsningar, tentamina, sammanträden samt en stor praktik såsom 

läkare, kunde han ändock hinna med att författa otaliga uppsatser 

i mångahanda ämnen samt att på det hjärtligaste och mest före- 

kommande sätt emottaga alla dem, som uppsökte honom i hans 

trefliga hem; men så fingo också nätterna släppa till många af 

sina timmar, och ofta fann den nya dagen honom ännu i fullt 

arbete vid skrifbordet. 

Ingen, som begärde hans alltid välmenta råd, gjorde detta 

förgäfves, och bland alla de tusentals patienter, som hos honom 

sökte hjälp, gick ingen miste om åtminstone tröst, då ej annat 

kunde gifvas; ty hans ovanligt varma hjärta och uppriktiga. 

deltagande för den lidande räckte till för alla. Mycket vore 

ännu att tillägga om denne, i många afseenden märklige mans 

och menniskoväns lifsgärning, men vår uppgift har hufvudsak- 

ligen varit, att omnämna hvad han gjort för entomologien i 

Sverige samt för »Den entomologiska Föreningen 1 Stockholm». 

Hvar och en, som haft den förmånen att komma i närmare be- 

röring med honom, skall säkerligen själf kunna ifylla mycket, 

som här måst förbigås. Vi vilja blott tillägga, att hans minne 

skall länge fortlefva älskadt och vördadt, och att saknaden aldrig 

torde upphöra hos anhöriga, många lärjungar och talrika vänner, 

samt slutligen hos alla dem, som af honom sökt hjälp eller lin- 

dring under sorger, lidanden och nöd. 

SANDAHL var ledamot af flera utländska akademier och lärda 

samfund, bland andra i Wien, Madrid, Valencia och Malta. Af 

ordensutmärkelser hade honom tilldelats riddaregraden af Nord- 

stjärnan, 1874, samt kommendörsvärdigheten af spanska Isabella 

Catolica-orden den ?/10 1871. 

Han sörjes närmast af sitt under alla lifvets skiften aldrig 

sviktande stöd, den afhållna makan, JENNY MAGDALENA FRE- 

DRIKA, född Huss, samt af döttrarna, ANNA, gift med nuva- 

rande krigsministern, generallöjtnanten, friherre A. E. RAPPE, och 
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Hepvic MARIA, gift med f. d. musikhandlaren G. A. BEER samt 

en talrık skara af barnbarn. 

12. 

CE 

16. 

17. 

18. 

19. 

20, 

Utgifna entomologiska skrifter. 

En entomologisk utflygt till »Östra Stäket» à Vermdön, — Ent. Tidskr. 

I. sid. 42—50, 51—52. 1880. 

Quelques observations sur le d’eveloppement de / Hyponomeuta Evony- 

mella SC. (HZ. Cagnagellus HB.). — 1. c. 1, sid. 158—159. 1880. 

Den entomologiska Föreningen i Stockholm under dess första arbetsär 

1880. — |. c. 2. sid. 1—8, 54—58. 1881. 

Smärre meddelanden, — |. c. 2. sid. 209—215, 219—220. 1881. 

Den entomologiska Föreningen i Stockholm under dess andra arbetsår 

1881. — |. c. 3. sid. 1—6, 94—99. 1882. 

Entomologiska Föreningens i Stockholm förhandlingar vid sammankom- 

sterna den 4 mars, 29 april, 30 sept. och 14 dec. 1882. — |. c. 3. 

sid. 7—8, 123—126, 195—203, 209—216. 1882, 

Nekrolog. NIKLAS WESTRING. — I. c. 3. sid. 9—12, 99. 1882. 

Meddelande om Zerene vale. — |. c. 3. sid. 12. 1882. 

Entomologiska Föreningens sammankomster d. 24 februari, 28 april och 

3 oktober 1883. — 1. c. 4. sid. 1—3, 49—57, 59—61, 114--116, 

123—124, 222—223. 1883. 

Nekrolog öfver F. W. MAKLIN. — I, c. 4. sid. 6—8, 51—52. 1883. 

Entomologien använd i rättsmedicinens tjenst, — 1. c. 4. sid. 39—44. 

1883. 
Smärre entomologiska meddelanden. — 1. c. 4. sid. 45—48, 57—58. 

1883. 

Nekrolog öfver NILS EDVARD FORSSELL. — 1. c. 4. sid. 97—100 

120—122. 1883. 

Några iakttagelser rörande utvecklingen af malfjärilen Hyponomeuta Evo- 

nymella Sc, (H. cagnagellus HB.). — Förhandl. vid 12:te Skand. Natur- 

forskaremötet i Sthlm 1880. Sthlm 1883. 8:0, sid. 527—528. 

Den entomologiska Föreningens sammankomster den 14 dec. 1883, den 29 

febr., den 10 maj, den I okt. och den 14 dec. 1884. — Ent. Tidskr. 

5. sid. 52—54, 69—70, 89—91, 93, 95—09, 189—190, 201 —204, 
205—206, 226—227, 229—231. 1884. 

Nekrolog öfver OLOF IMMANUEL FÅHRAUS. — |. c. 5. sid, 111—114, 

209—210. 1884. 

Zeuzera pyrina L. (Z. Aesculi L.). — 1. ce. 5. sid. 162, 225. 1884. 

Nekrolog öfver ANDERS FREDRIK REGNELL, — |. c. 5. sid. 191— 192, 

228. 1884. 

Entomologiska Föreningen i Stockholm under 1885, dess sjätte arbetsär. 

— À. e. 7. sid. 1—11. 1886. 

Entomologiska Füreningens sammankomst den 27 febr., den 26 april, den 

25 sept. och den 14 dec. 1886. — 1]. c. 7. sid. 13—16, 145— 150. 1886. 
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»O. M. REUTER, De lägre djurens sjalslify. Anmälan. — 1. c. 7. sid. 

147. 1886. 

Entomologiska Föreningens sammankomst den 26 febr., den 30 april, den 

* 24 sept. och den 14 december 1887. — 1. c. 8. sid. 1—4, 57—62, 

133—136, 166-1068, 171 173, 175-176, 202 204. 1887. 

Bo af Lasius fuliginosus, — 1. c. 8. sid. 2—3, 135. 1887. 

En »sorgmantel» (Vanessa Antiopa L.) öfvervintrande i en hvitmosstorfva. 

1 CS Sid. 4120 TO ze 

» Skandinaviska fjärilar», samlade af J. RUDOLPHI — I. c. 8. sid. 177— 

178, 204. 1887. 

Några ord om den svartkantade ollonborren eller kastanjebaggen (Melo- 

lontha Hippocastani FAB.). — 1. c. 8. sid. 187—190,204—205. fig. 1887. 

Om insekters förekomst inom den menskliga organismen, En zoologisk- 

medicinsk studie. . — Hygiea. Årg. 1887, sid. 532-556, 593—614, 

samt Årg. 1888, sid. 81—108. — Separ. Sthlm 1887, 76 sid. — 

Refer. Centralbl. f. Bakter. u. Parasitenk. 5. p. 13—16 (1889) och i 

Ent. Nachr. 15, p. 60—61. 1889. 

Entomologiska Föreningens sammankomst den 2 mars, den 28 april och 

den 29 sept. 1888. — Ent. Tidskr. 9. sid. 1—9, 51—54, 123—126. 1888. 

Litteraturanmälan. Entomologisk latinsk-svensk ordbok af CLAES GRILL. 

— TI c. 9. sid. 49—50. 1888. 

Entomologiska Föreningens i Stockholm sammankomst den 14 dec. 1858, 

den 23 febr., den 27 april, den 28 sept. och den 14 dec. 1889. — 

l. c. 10. sid. 1—5, 81—87, 155—160, 179—180. 1880. 

Nekrolog öfver H. J. EKEBERG. — J. c. 10. sid. 161—164. 1889. 

Små drag ur insekternas lif. — 1, c. 10. sid. 175—176. 1880. : 

Argynnis Freja, THUNB, — 1, c. 11. sid. 88. 1890. 

Entomologiska Föreningens i Stockholm sammanträde den 8 mars, den 26 

april och den 27 sept. 1890. — |. c. 11. sid. '97—104, T4A0o—IAT, 

207—210. 1890. 

»Die Raupen der Schmetterlinge Europas von Dr Ernst HOFMANN.) — 

l. ©. II. sid. 142—144. 1890, 

J. L. STENBERG 7. — I. c. 12. sid. 16. 1891. 

Entomologiska Föreningens i Stockholm sammankomst den 14 dec. 1890, 

den 28 febr., den 25 april och den 10 oktob. 1891. — l. c. 12. sid. 

23—27, 93—95, 107—110, 229—231. 1891. 

F. W. MEVES 7. — |. c. 12. sid. 81—86. 1891. 

Litteratur. Danmarks större Sommerfugle af V. STRÖM; — 1. c. 12. 

sid. 231. . 1891. 

Hemipteren Picromerus bidens L. såsom larvdödare. — 1. c. 12. sid. 232. 

1891; 13. sid. 7I—73. 1892. 

P. A. EDGREN fe — I. c. 12. sid. 233 —236. 1891. 

Sitodrepa panicea L. och Gracilia minuta FABR. uppträdande såsom skade- 

djur à apotek. — I. c. 13. sid. 52—54. 1892 och i Uppsats. i prakt. 

Ent. 2. sid. 52—54. 1892. 
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43. Entomologiska Föreningens i Stockholm sammankomster den 14 dec. 1891, 

den 27 febr., den 30 april och den 8 oktob. 1892. — |. c. 13. sid. 

74—77, I21—125, 205—208, 287—299. 1892. 

44. JOHN OBADIAH WESTWOOD T. — I. c. 14. sid. 79— 80. 1893. 

45. Entomologiska Föreningens i Stockholm sammankomst den 14 dec. 1892, 

den II mars, den 29 april och den 30 sept. 1893. — 1. c. 14. sid. 

127—130, 187—196, 293—296. 1893. 

46. Den entomologiska Föreningens i Stockholm ärssammankomst den 14 

december 1893 à Hôtel Phoenix. — 1. c. 15. sid. 119—120. 1894. 

47. JACOB SPÂNGBERG TF. — 1. c. 15. sid. 165— 168. 1894. 

48. KNUT FREDRIK THEDENIUS Tf. — I. c. 15. sid. 191—199. 1894. 

49. Entomologiska Föreningens i Stockholm sammankomst den 28 april 1894. 

——! C15. Sidi 27T. 

Sven Lampa. 

DEN ENTOMOLOGISKA FORENINGENS I STOCKHOLM 

SAMMANKOMST 

DEN 29 SEPTEMBER 1894 À HOTEL PHŒNIX. 

Såsom den äldsta ledamoten i styrelsen intog statsentomo- 

logen SVEN LAMPA den genom professor ÖSKAR SANDAHLS fran- 

fälle lediga ordförandeplatsen. 

Sedan ordföranden hälsat några för första gången närva- 

rande ledamöter välkomna, lämnade han en varmhjärtad och af 

personlig tillgifvenhet dikterad skildring af Föreningens sedan 

den förra sammankomsten aflidne, vördade och allmänt afhållne 

ordförande, professor ÖSKAR THEODOR SANDAHL, hans lif och 

verksamhet i Föreningens tjänst. 

Professor SANDAHL, född på Hanaskede i Vestergötland den 

9 nov. 1829, var anda sedan unga ar en entusiastisk vän af 

entomologien, och den 14 december 1879 stiftade han jämte 

fem andra entomologer »Den entomologiska Föreningen i Stock- 

holm». Redan från början utsågs han till Föreningens ordfö- 

rande, hvilken plats han beklädde till sin död den 22 sistlidne 

juni, hvarjämte han hela tiden ända till början af sin sista sjuk- 

dom var dess nitiske och personliga uppoffringar aldrig skyende 

skattmästare. Föreningen hade nämligen i början af sin tillvaro 

att kämpa mot svårigheter af många slag, hvaribland de ekono- 
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miska ej voro de minst kännbara. Om dessa svårigheter fick 

dock Föreningen, med undantag af dess styrelse, i allmänhet 

aldrig höra något tal. Innan ordföranden upplöst styrelsesam- : 

manträdet voro vanligen svårigheterna lösta — genom hans eget 

personliga mellanträdande. Tack vare hufvudsakligen SANDAHLS 

varma intresse och aldrig tröttnande nitiska arbete har Förenin- 

gen lyckats ôfvervinna alla de första årens svårigheter, så att 

man nu med fulla skäl kan våga hoppas, att hon under fortsatt 

utveckling skall komma att motsvara de höga förhoppningar, som 

SANDAHL städse hyste om henne. 

En utförlig nekrolog jämte porträtt är i Föreningens tidskrift 

införd. 

Dessutom anmälde ordföranden att Föreningen genom döden 

förlorat sin ledamot, provinsialläkaren P. F. LUNDQVIST, 

Till nya ledamöter invaldes disponenten J. L. ANDERSSON, 

e. 0. jägmästaren E. von Porat och kammarherre M. BRUMMER, 

den sistnämnde på förslag af landtbruksinspektören A. LYTTKENS. 

På förslag af styrelsen kallade Föreningen enhälligt till sin 

hedersledamot af andra klassen fru professorskan JENNY SANDAHL, 

såsom uttryck af en djupt känd tacksamhet för upprepade gånger 

visad välvilja mot Föreningen och nu senast genom en gåfva till 

biblioteket af en värderik del af hennes aflidne mans, professor 

ÖSKAR SANDAHLS entomologiska boksamling. 

Professor CHR. AURIVILLIUS höll härefter ett föredrag om några 

af de viktigaste offentliga entomologiska samlingar i utlandet, 

hvilka han under sina resor de senaste åren besökt och studerat; 

hvarjämte han redogjorde för några af d:r H. NERÉN i Skeninge 

gjorda rön å insekter i Östergötland. 

Ordföranden förevisade ett par för den tröskade säden svåra 

skadeinsekter, Calandra granaria och Tinea granella, samt 

yttrade sig om ett nyligen från Skåne föreslaget universalmedel 

mot ållonborrens larver. 

Kapten CLAES GRILL lämnade uppgift på några sällsynta 

fynd af skalbaggar, som förliden sommar gjorts af professor JOHN 

SAHLBERG från Helsingfors under hans resa i nordligaste delarna 

af Norge och Finland. 

Claes Grill. 
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NORSK ENTOMOLOGISK LITTERATUR 1893. 

BIERNE og HAVEN. Tidsskrift for Udbredelse af Kjendskab til Birögt og 

Havedyrkning og en fordelagtig Anvendelse af begges Produkter. Aarg. 

4, Laurvik, 1893, 24 N:o. Redaktör: P. A. Larssen. 

BRUNCHORST, J., Myrer, som driver Sopavl. — Naturen, 17:de Aarg. Bergen, 

1893, p. 161—172. 

HELLIESEN, Tor, Bidrag til Kundskaben om Norges Coleopterfauna (III). — 

Stavanger Museums Aarsberetning for 1892. Stavanger, 1893, p. 30 

ahs a 
, Fortegnelse over Coleoptera fundne i Ryfylke Sommeren 1892. -- |. 

C., P. 58—98. (Fortsættes.) 

Hovinp, HARALD, og HANSEN, ENGVALD, Bier og Honning. Haandbog i 

Biskjötsel, under Benyttelse af Nutidens bedste Kilder udarbeidet af..... 

Kristiania, 1894. 424 pag. 8:vo. 

Kier, Hans, Indberetning om en i det sydlige Norge foretagen entomologisk 

Reise Sommeren 189I. — Entomologisk Tidskrift, Årg. 14, 1893, p. 

225— 234. 

LiE-PETTERSEN, O. J., Insektlarver, der forfærdiger og benytter Stige. — 

Naturen, 17:de Aarg. Bergen, 1893, p. 46—48. 

SCHNEIDER, J. SPARRE, Lepidopterfaunaen paa Tromsöen og i nærmeste Omegn. 

— Tromsö Museums Aarshefter 15, Tromsö, 1893, p. I—156. (Med 

ı Planche). 

SCHÔYEN, W. M., Norsk entomologisk Litteratur 1892. — Entom. Tidskr. 

Ärg. 14, p. 197— 198. 

, Fortegnelse over Norges Lepidoptera. — Forhandl. Vidensk:s Selsk. 

Kristiania, 1893, N:r 13, 54 pag. 

, En Træüdelægger [Cossus ligniperda]. — Tidsskrift for Skovbrug, Aarg. 

1, Hamar, 1893, p. 8—12, 27—28. 

, Litteratur. De danske skadelige Naaletræinsekter etc. af Niels Fritz. 

— 1. e,,p. 14. 

, Hvor langt flyver Bierne? — Folkebladet, N:r 20, 1893, p. 315—316. 

, Marker paa varme eller kolde Sommere, hentede fra Insektlivet. Efter 

Optegnelser af Gartner N. G. Moe, meddelte af .... — Morgenbladet, 

1893, N:o 123. 

, Besvarelse af Spörgsmaal angaaende Larver paa Ribsbusker. — 1. c., 

N:o 288. 

, Om Petroleum anvendt som insektfordrivende Middel paa Planter, — 

1. c., N:o 689. 



326 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. 

, Fluernes Forhold till Koleraens Udbredelse. — Aftenposten, 1893, 

N:o 259. 

, Petroleum som Middel mod Myg. —- I. c., N:o 298. 

, Væggedyr som Overfürere af Tuberkelbaciller. — ]. c., N:o 412. 

— — — Beretning om Skadeinsekter og Plantesygdomme i 1892. — Aarsbe 

retning angaaende de offentlige Foranstaltninger til Landbrugets Fremme 

i Aaret 1892. Udgivet af Landbrugsdirektören, p. 32—72. (Separat, 

p. 1—42). 

STORM, V., Diptera brachycera, quæ observavit determinavitque .... (Supp- 

lementum ad enumerationem insectorum norvegicorum, auctore H. Siebke). 

— Det Kgl. Norske Vidensk. Selsk:s Skrifter 1891, Trondbjem 1893, 

p. 283—313. (Separat p. I—31). 

Tidskrift for Biskjötsel. Udgivet af den norske Biavlsforening. 9:de Aarg., 

Kristiania 1892. .12 N:o. Redaktör: Harald Hovind, Tvedestrand. 

OVERSETTELSER EFTER FREMMEDE FORFATTERE, 

THEEN, HEINRICH, Biernes Hukommelse, — Naturen, 17:de Aarg. Bergen, 

1893, p. 56—58. a 

W. M. Schöyen. 

ANNE 

+ 

Ännu en smärtsam dödspost har nyligen inträffat, i det den 

berömde entomologen, Entomologiska Föreningens hedersledamot 

af första klassen, kyrkoherden HANS DANIEL JOHAN WALLENGREN, 

aflidit i Farhult den 25 sistlidne oktober, 1 en alder af 71 är, 

4 man. och 17 dagar. Att har anföra allt hvad han uträttat, 

särskildt för entomologien i vårt land, samt att skildra det huf 

vudsakliga af hvad han under ett långt och verksamt lif uträttat 

i öfrigt, kan ej nu lata sig göra 1 följd af for kort tid och bri- 

stande utrymme, hvarföre därmed måste uppskjutas till ett kom- 

mande häfte i början af nästa ar. 

Sven Lampa. 

ee nd 

to 
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GÄFVOR TILL ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS 
BIBLIOTEK 1890-92. 

(Forts. fr. sid. 200.) 

THORELL, T., Opilioni nuovi o poco conosciuti dell’ Arcipelago Malese. Genova 

1891, 106 pg, 2 tab. 
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BIHANG. 

FRÅGAN OM EN ENTOMOLOGISK FÖRSÖKSSTATION 

I SVERIGE. 

Redan den 14 december 1889, då Entomologiska Förenin- 

gen firade en fest med anledning af sin första tioåriga tillvaro, 

uttalades såsom ett af hennes närrnaste önskningsmål, af stor be- 

tydelse både i praktiskt och vetenskapligt hänseende, åstadkom- 

» mandet af en biologisk anstalt i vårt land. Med varmaste in- 

tresse omfattades den viktiga frågan af Föreningens medlemmar, 

och man kan säga att väl sedermera intet enda sammanträde 

hållits, utan att hon i någon form afhandlats och diskuterats. 

Med öppen blick för de till millioner kronor uppgående förluster, 

som årligen tillfogas våra landtbrukare, skogsodlare och trädgårds- 

skötare genom skadeinsekters tillskyndande, sökte Föreningen, då 

hon med sina egna alltför anspråkslösa tillgångar ju ej kunde 

realisera sitt så lifligt eftersträfvade önskningsmål, att härför in- 

tressera äfven utom Föreningen stående. Att detta ej skulle blifva 

svårt låg ju i sakens natur. En biologisk anstalt eller, som man 

väl hellre bör kalla den, en entomologisk försöksstation borde 

kunna åstadkommas för den jämförelsevis ringa årskostnaden af 

omkring 6,000 kronor; och kunde man där utfinna botemedel 

mot endast en af våra talrika skadeinsekter, hade man ju kost- 

naden ersatt hundrafaldt. Såsom var att förmoda, omfattades 

saken med intresse på alla håll, och under loppet af förlidet år 

ingick Kongl. Landtbruksakademien till Kongl. Maj:t med anhållan 

om proposition till innevarande riksdag om anläggande af en 

dylik station vid dess experimentalfält. 

Öfver denna hemställan infordrade K. Maj:t utlåtande så 

väl af de i november förlidet år härstädes församlade ombuden 
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från rikets Hushällningssällskap som ock af K. Landtbruks- 

styrelsen, som i sin tur begärde utlåtande af »Instruktören för 

meddelande af upplysningar i fråga om de för landtbruket skad- 

liga insekter» herr S. LAMPA, hvarjämte Entomologiska Förenin- 

gen tillät sig att till K. Landtbruksstyrelsen inlämna en särskild 

framställning i ämnet. 

Enär den viktiga frågan i dessa skrifvelser får en allsidig 

belysning har redaktionen ansett det vara af vikt att hafva dem 

samlade på ett håll och bifogar dem härnedan såsom ett bihang 

till Entomologisk Tidskrift och till Uppsatser i praktisk Entomo- 

logi. 4, 1894. 

Stockholm i april 1894. 

Redaktionen 

af Entomologisk Tidskrift. 

Till Kungl. Landtbruksakademiens Fôrvaltningskommitté. 

Mycket har i värt land blifvit gjordt för direkt främjande 

af jordbruksnäringen, och detta snart sagdt inom alla grenar af 

densanıma, men föga har ännu blifvit uträttadt för bekämpande 

af de fiender, som särskildt med afseende å våra växter, äro af 

farligare natur; erkännas bör den början, som i detta afseende 

blifvit gjord genom den växtfysiologiska försöksstationen, som de 

senare åren inrättats vid Kongl. Landtbruksakademiens experi- 

mentalfält, och hvarest ägnas ett omsorgsfullare studium åt de 

rost- och sot- m. fl. sjukdomar och parasiter, som angripa växterna, 

samt angående deras bekämpande; men andra fiender finnas, 

som äro af icke mindre farlig natur; de stora skador, som nästan 

årligen drabba jordbruket genom insekter och deras larver, bland 

hvilka särskildt må erinras om gräsmasken i mellersta och norra 

Sverige, genom ållonborren i södra och västra samt sädesknäp- 

parens, hvetemyggans, kornflugans och slökornflugans m. fl. lar- 

ver i nästan hela landet, för hvilkas närmare kännedom samt 

villkoren för deras utrotande föga blifvit uträttadt i värt land, 
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föranleder Östergötlands läns Hushållningssällskap att hemställa 

det Kongl. Landtbruksakademiens Förvaltningskommitté måtte 

vidtaga åtgärder för inrättandet af en entomologisk försöksstation, 

hvarest dessa skadeinsekters lifsvillkor kunna närmare studeras 

samt medel för deras utrotande pröfvas och utfinnas. 

Linköping den 16 mars 1893. 

På Östergötlands läns Husbållningssällskaps vägnar: 

Robert De la Gardie. 

Adolf Blüm. 

Kongl. Landtbruksakademiens underdäniga skrifvelse an- 

gående inrättande vid Akademiens experimentalfält af en 

entomologisk försöksstation. 

Till Konungen. 

Landtbruksakademien tillåter sig härmed att påkalla E. K. 

Maj:ts uppmärksamhet för en för vår jordbruksnäring betydelse- 

full fråga, som redan den 16 sistlidne januari inom Akademien 

väckt, sedermera undergått förberedande behandling och utred- 

ning dels af Akademiens förvaltningskommitté, dels äfven genom 

särskilda af Akademiens vetenskapsafdelning utsedda delegerade, 

professorerna m. m. F. A, Smirr och CHR. AURIVILLIUS samt un- 

dertecknad, Akademiens sekreterare. Det är det af dessa senare 

afgifna utlåtande, som väsentligen ligger till grund för den fram- 

ställning, Akademien nu går att hänskjuta till E. K. Maj:ts nä- 

diga pröfning och behjärtande. 

Bland de mänga för jordbruksnäringen betydelsefulla prak- 

tiskt vetenskapliga spörsmäl, som pä senare tiden blifvit fram- 

ställda, intager frägan om kulturväxternas sjukdomar och medlen 

till deras bekämpande onekligen ett mycket framstäende rum, 

Erfarenheten gifver oupphörligen vid handen, att jordbrukaren, 

äfven om han vetat göra sig tillgodc alla de räd och upplys- 

ningar, som nutidens forskning på kemiens och växtfysiologiens 
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områden kunnat lämna honom, ändock kan blifva sviken i sina 

förväntningar på en god skörd därigenom, att den lofvande grö- 

dan angripes och i större eller mindre grad fördärfvas af någon 

sjukdom. Bland dessa växtsjukdomar äro de, som förorsakas af 

insekter och några andra lägre djur, synnerligen beaktansvärda 

såväl på grund af den stora omfattning, de ej sällan erhålla, 

som ock därigenom, att de ofta regelbundet återkomma och tyd- 

ligen hafva en benägenhet att lämnade åt sig själfva allt mer 

och mer tilltaga i omfattning och intensitet. 

Äfven i vårt land har jordbrukaren, såsom bekant, mycket 

ofta skäl att beklaga sig öfver de stora förluster, som de s. k. 

skadeinsekterna förorsaka honom. Såsom exempel härpå torde 

det vara tillräckligt att endast taga följande fem former, som på 

sista tiden varit mest omtalade, något närmare 1 betraktande, 

nämligen ållonborren, hvetemyggan, de båda kornflugorna (dvärg- 

kornflugan och slökornflugan) samt ängsmasken. 

Ällonborren, om hvars uppträdande säsom skadedjur vid 

foten af Hallandsås redan ÖSBECK 1776 lämnar ett meddelande, 

förekom enligt P. von MÖLLER 1833 endast i nämnda trakt, 

men spridde sig redan de följande åren till Halmstad och seder- 

mera vidare till Laholms och Varbergs fögderier, och uppträder 

nu såsom skadedjur i största delen af Halland, i delar af Kri- 

stianstads och Malmöhus län samt sedan 1889 äfven på några 

ställen i Elfsborgs län i gränstrakterna mot Halland. Oaktadt 

uppgifterna från äldre tider äro mycket ofullständiga, torde det 

således ej kunna förnekas, att detta skadedjur på senare tid vä- 

sentligt utvidgat sitt område och därigenom fått ökad betydelse. 

Storleken af de förluster, som genom ållonborren tillfogats de 

nämnda provinserna, måste vara mycket betydlig, men någon 

verklig uppskattning däraf har hittills, såvidt Akademien har sig 

bekant, tyvärr ej blifvit gjord. Enligt en uppgift i Hallands 

läns Hushällningssällskaps tidning för år 1849 skall emellertid 

redan då den skada, som ållonborren endast detta år förorsakade 

i en mindre del af länet, beräknats hafva uppgått till icke min- 

dre än 100,000 kronor. Att den skada, som af denna insekt 

tillfogats Hallands jordbrukare under de sista årtiondena, flera 

gånger öfverstigit nämnda summa, framgår såväl af djurets myc- 

ket större utbredning nu för tiden, som ock af de vida häftigare 
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härjningarna under de sista utvecklingsären. Ar 1889 uppskat- 

tades skadan i själfva verket till 553,623 kronor for Hallands 

och nästan lika mycket för Kristianstads lan. Dess storlek be- 

lyses äfven däraf, att Riksdagen innevarande år likasom äfven 

1890 utan meningsskiljaktighet på E. K. Maj:ts nådiga framställ- 

ning beviljat en summa af ej mindre än 60,000 kronor för ållon- 

borrarnas insamling under treårsperioden 1893—95. 

; Hvetemyggan, hvars larver lefva mellan hvetets blomfjäll 

och förstöra kornen, har först på sista tiden närmare uppmärk- 

sammats i vårt land. Hon är utbredd från Skåne till Upland 

och förekommer sannolikt öfverallt, där hvetet odlas. Den skada, 

som hvetemyggan åstadkommer å hvetet, är under olika år och 

i skilda trakter betydligt olika, men dock alltid i stort sedt så 

betydande, att den i ej oväsentlig grad förminskar den årliga 

hveteskörden. Enligt undersökningar, åren 1890—g1 företagna 

af Landtbruksstyrelsens entomolog, herr S. LAMPA, har antalet 

skadade korn på Gotland växlat mellan 9,5 proc. och 21,13 proc. 

samt i Upland och några andra provinser mellan c:a 3 proc. 

och 38 proc. Mycket sällan hafva mindre än 3 proc. varit ska- 

dade. Det torde ej vara tvifvel underkastadt, att hvetemyggan, 

då den uppträder i någon större mängd, ensam är i stånd att 

beröfva jordbrukaren all den nettovinst, han af sin hveteodling 

beräknat. 

Dvärgkornflugan, som lefver så, att hvarje dess larv för- 

stör ett kornstrå, omtalas från Sverige redan af BJERKANDER på 

1770-talet, men har sedermera föga beaktats hos oss, tills den 

åren 1883 och 1884 på Gotland uppträdde i sådan mängd, att 

öns förlust under dessa båda år, enligt en af sakkunnig person 

utförd beräkning kunde uppskattas till icke mindre än 2 millio- 

ner kronor. Under de senare åren har man funnit, att dvärg- 

kornflugan uppträder såsom skadedjur på kornet åtminstone ända 

upp till Helsingland. 

Slökornflugan synes i Sverige hafva samma utbredning 

som dvärgkornflugan och gör hufvudsakligen skada på det sex- 

radiga kornet. Enligt undersökningar, anställda under år 1891, 

är denna fluga allmännast i rikets mellersta provinser och för- 

stör där ända till 50 proc. af skörden. Under andra år gjorda 

iakttagelser visa för öfrigt, att denna art ej är så periodisk som 
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åtskilliga andra skadeinsekter, utan hvarje år uppträder nästan 

lika talrikt, hvarigenom den naturligtvis blir ett svårare plågoris 

än flera andra. 

Ängsmasken, eller larven till gräsflyet, har i landets norra 

provinser, framförallt i Norr- och Vesterbotten, gång efter annan 

och nu senast 1891 uppträdt i så oerhörd mängd, att ängsmar- 

ken mångenstädes blifvit fullständigt renäten från allt grönt, och 

trakter därigenom hotats med foderbrist. Den däraf förorsakade 

skadan inom Norrbottens län uppskattades 1891 till 500,000 

kronor. | 

Hvad nu anförts rörande de nämnda djurformerna torde 

tillräckligt tydligt ådagalägga, att äfven i vårt land skadeinsekter 

tillfoga jordbruket så svåra förluster, att frågan om hvad sora 

är att göra för att sätta landtmännen 1 stand att med något hopp 

om framgång upptaga kampen mot dessa deras fiender bör för 

hvar och en, som ifrar för den svenska jordbruksnäringens väl- 

färd, utgöra en angelägenhet af största intresse. Den måste ock 

anses vara af allmän, ej blott lokal betydelse och följaktligen 

röra landet i dess helhet. 

Innan Akademien går att försöka besvara nu berörda vik- 

tiga spörsmål, torde det vara skäl att 1 korthet erinra om hvad 

som hittills i vårt land blifvit gjordt för skadeinsekternas be- 

kämpande. Efter det tvenne underdåniga framställningar af Aka- 

demien, den 23 september 1878 och den 22 september 1879 om 

anslag för anställande af en entomolog för studiet af de för 

landtbruket skadliga insekterna icke ledt till något resultat, be- 

hagade E. K. Maj:t, jämlikt nådigt bref den 23 februari 1880, 

uppå en den 13 i samma månad af Akademiens förvaltnings- 

kommitté gjord underdånig hemställan bevilja för år 1880 ett 

anslag af 1,000 kronor såsom arfvode till en entomolog i Aka- 

demiens tjänst »med skyldighet att arbeta på utbredningen af 

kännedomen om de för landtbruket skadliga insekter och söka 

förekomma de förödelser, sådana insekter åstadkomma» äfven- 

som besöka de orter inom landet, som äro af skadeinsekter hem- 

sökta. Detta anslag har sedan årligen utgått och öfverfördes, 

då Landtbruksstyrelsen år 1890 trädde i verksamhet, till detta 

ämbetsverk samt har för år 1893 höjts till 1,500 kronor. Såväl 

nyss åberopade nådiga bref som den för entomologen utfärdade 
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instruktion visa tydligt, att hufvuduppgiften för nämnda tjänste- 

man är att meddela allmänheten upplysningar och råd med af- 

seende på skadeinsekterna, och synas således förutsätta, att han 

skall vara i besittning af den insikt, som fordras för att kunna 

meddela dessa råd och upplysningar, eller att han på något håll 

kan få inhämta de kunskaper, han för fullgörande af sitt upp- 

drag måste äga. | 

Hvarje fackman inom entomologiens område vet dock mer 

än väl, att detta tyvärr ej är eller kan vara förhållandet. Den 

vetenskapliga entomologien har visserligen i Sverige haft att 

uppvisa jämförelsevis lika många och lika framstående målsmän 

som 1 något annat land, men ehuru det, som af deras skrifter 

kan inhämtas, naturligtvis är af största betydelse för den prakti- 

ska entomologen, så är det dock ingalunda tillräckligt för det 

speciella syfte, som han har sig förelagdt. Det är nämligen ett 

i hög grad beaktansvärdt faktum, att ehuru man ofta får höra, 

att den vetenskapliga forskaren alltför mycket fördjupar sig i en- 

skildheter, så visar det sig dock alltid, att när vetenskapen skall 

tillämpas på någon viss sida af det praktiska lifvet, räcker än- 

dock ej den förut inhämtade detaljkunskapen till, utan en hel 

mängd af nya enskildheter, såväl i djurens lefnadsvanor som i 

deras byggnad och utveckling måste på det omsorgsfullaste gran- 

skas och utforskas. Då så är förhållandet, synes det obestridligt 

att det, som hittilis gjorts för bekämpandet af skadeinsekterna i 

vårt land, ej är tillfyllest och ej kan tänkas medföra det goda 

resultat, som man åsyftat. För att verkligen kunna komma till 

säkra och tillförlitliga resultat, är det därför nödvändigt att börja 

på ett annat sätt, nämligen så, att grundliga undersökningar och 

experiment få göras, innan man uppträder och meddelar råd och 

upplysningar till allmänheten eller föreslår statsmakterna några 

bestämda åtgärder gent emot skadedjurens härjningar. Det är 

just genom att följa denna väg, som vetenskapen om människans 

och husdjurens sjukdomar kunnat komma så långt, som den i 

våra dagar kommit, hade den ej så gjort, så hade läkekonsten 

utan tvifvel ännu i dag stått kvar på antikens och medeltidens 

ståndpunkt. Erkänner man nu detta, då fråga är om människans 

och djurens sjukdomar, så torde det vara lönlöst att söka för- 
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neka, att samma förfaringssätt måste vara det enda rätta, då frå- 

gan gäller kulturväxternas. 

Vid sådant förhållande och då omfånget och betydelsen at 

de förluster, vårt jordbruk lider genom skadeinsekters härjningar 

synas fullt motivera ett det allmännas ingripande, känner sig 

Akademien af sin plikt manad att hos E. K. Maj:t, såsom den 

enda åtgärd, hvilken i detta fall kan lända till verkligt gagn, 

på det lifligaste förorda inrättandet af en försöksstation, å hvil- 

ken för det första skadeinsekternas lefnadsvanor och utveckling 

jämte alla dithörande frågor kunna noggrant studeras och för 

det andra de medel, som mot dem kunna blifva föreslagna, få 

grundligt pröfvas, innan de meddelas allmänheten. Dylika an- 

stalter hafva under den senare tiden inrättats på flera ställen i 

utlandet. Främst i detta fall likasom i så manga andra, där 

det gäller att tillgodogöra den vetenskapliga forskningens resultat 

för det praktiska lifvet, står den Nord-Amerikanska Unionen, där 

redan sedan åtskilliga år tillbaka entomologiska försöksstationer 

finnas inrättade i flera stater, i samband med deras landtbruks- 

försöksstationer och nu under sistlidet år, enligt den amerikanske 

statsentomologens till Unionens åkerbruksminister afgifna berät- 

telse för år 1892, en med alla hjälpmedel väl utrustad central- 

anstalt för ifrågavarande undersökningar och försök öppnats i 

Washington. Att äfven i vårt land behofvet af en sådan station 

redan gjort sig gällande, torde framgå däraf, att Östergötlands 

läns hushållningssällskap funnit sig föranlåtet att i en under den 

16 sistlidne mars till Akademiens förvaltningskommitté aflåten, 

här bifogad skrifvelse hemställa om åtgärders vidtagande i nu 

nämnda syfte, och ej mindre däraf, att den hos Landtbruks- 

styrelsen anställde entomologen flerestädes i sina till nämnda 

styrelse afgifna berättesser skarpt betonar detta behof och påpe- 

kar, att det i brist af en sådan station varit honom omöjligt, att 

utföra flera undersökningar, som i en mängd fall varit nödvän- 

diga för att komma till något godt resultat —- ett missförhål- 

lande, som framträder så mycket skarpare, då det ställes vid 

sidan af den del af instruktionen för ifrågavarande tjänsteman, 

som innehåller, att kan skall genom egna undersökningar vinna 

kännedom i ämnet. Därest staten verkligen vill fordra något 
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sådant, synes den ock böra tillse, att det för den praktiske en- 

tomolgen blir möjligt, att uppfylla de kraf, som ställas på honom. 

Att en dylik station är nödvändig för de här omtalade un- 

dersökningarna, är visserligen klart för hvarje fackman, men bör 

äfven lätt kunna inses af hvarje annan, som något sätter sig in 

i förhållandena. Många insekter behöfva en ganska lång tid, 

1—4 år, för att genomgå hela sin utveckling eller utbilda à an- 

dra sidan 2— 3 ofta sinsemellan olika generationer hvarje år. I 

hvilketdera fallet som helst blir det nödvändigt att, då man vill 

få noggrann kännedom om utvecklingens alla enskildheter, med 

oaflåtlig uppmärksamhet troget följa densamma steg för steg och 

dag efter dag. Detta låter sig emellertid i de flesta fall ej alls 

göra, ifall man ej disponerar öfver nödig utrustning eller den ena 

dagen måste vara här och den andra där. En eller annan dags 

frånvaro kan omintetgöra hela undersökningen, som då kanske 

ej kan upptagas igen förrän nästa år eller efter ännu längre tids 

förlopp. Häraf är tydligt, att alla sådana undersökningar endast 

kunna utföras vid en fast station, som är försedd med nödig 

utrustning och hvars föreståndare ej upptages af andra göromål, 

som kunna lägga hinder i vägen för hans arbete vid stationen. 

Då det emellertid stundom är alldeles nödvändigt att besöka de 

trakter, som äro utsatta för insekthärjningar, synes det Akade- 

mien oundgängligt, att stationens föreståndare vid sin sida har 

en assisstent, som antingen kan företaga resorna eller ock under 

föreståndarens frånvaro besörja de pågående undesökningarna 

och experimenten. Utan en sådan anordning skulle stationen 

helt visst förlora en väsentlig del af sin betydelse. Å andra si- 

dan kunde visserligen också tänkas, att den nuvarande entomolog- 

befattningen hos Landtbruksstyrelsen bibehöllos oförändrad och ej 

sattes i någon förbindelse med stationen, men däraf skulle tyd- 

ligen båda institutionerna i hög grad lida, i det att stationen ej 

vore säker om att få del af den erfarenhet, som entomologen på 

sina resor vunne, och denne senare å andra sidan komme att 

intaga samma svåra ställning som hittills eller ock blefve helt 

och hållet beroende af stationen. 

Det är klart, att de undersökningar, som å en sådan försöks- 

anstalt böra företagas, kunna blifva af mycket olika art och stun- 

dom kunna förutsätta insikter, som man ej billigtvis kan kräfva 
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af en och samma person. För att undvika de kostnader och 

svärigheter, som härigenom kunna uppstä, synes det nödvändigt, 

att stationen förlägges i närheten af hufvudstaden, så att den i 

alla dylika fall kan påräkna stöd ooh hjälp af de öfriga stats- 

institutioner, med hvilka den på grund af sakens egen natur må- 

ste stå i beröring. Genom ett sådant helt naturligt samarbete 

mellan olika institutioner blifver det isynnerhet för ett mindre 

land såsom Sverige lättare att utan alltför dryga kostnader följa 

med den vetenskapliga utvecklingen, och ı detta särskilda fall 

skulle en sådan anordning medföra högst väsentliga besparingar 

och göra det möjligt för stationen att äfven med ett jämförelse- 

vis ringa årsanslag ändock fylla sin uppgift. 

Akademien tillåter sig här påpeka endast ett par dylika fall, 

då ett samarbete mellan stationen och andra institutioner blefve 

alldeles nödvändigt. De sjukdomar hos insekter, som förorsakas 

af bakterier och andra parasitsvampar, och hvilka ej sällan upp- 

träda som förhärjande epidemier, hafva en mycket stor betydelse 

med afseende på den nu förevarande frågan, alldenstund man 

på grund af de senare årens iakttagelser och undersökningar 

synes vara berättigad till den förhoppningen, att man i framtiden 

skall kunna medelst ett planmässigt begagnande af dessa mikro- 

organismer i väsentlig mån förminska skadeinsekternas antal, och 

det måste därför utan tvifvel för stationen blifva ett maktpålig- 

gande arbete att verkställa experiment med dylika alstrare af 

insektsjukdomar. Studiet och renodlingen af dessa organismer 

är emellertid en sak, som kräfver en särskild rätt dyrbar utrust- 

ning och speciell kunskap hos den, som skall utföra dem. Skulle 

sådant ske vid själfva stationen, blefve det därför nödvändigt, 

att där äfven funnes anställd en bakteriolog. Detta borde dock 

numera ej vara behöfligt, då bakteriologiska anstalter komma 

att finnas i Stockholm såväl vid Karolinska institutet som vid 

Veterinärinstitutet, och staten väl kan hafva rätt att fordra, det 

de undersökningar och renodlingar, som för stationen behöfvas, 

där må kunna blifva utförda. På samma sätt skulle det med- 

föra dryga kostnader och ärslängt arbete, om stationen skulle 

utrustas med alla de entomologiska samlingar och den litteratur, 

som behöfdes, ifall stationens tjänstemän ej kunde begagna sig 

af de samlingar, som staten i den vägen redan äger i Riksmuseum. 
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Beträffande i öfrigt stationens läge, torde lätt inses, att det 

bör vara af synnerlig vikt, att detta väljes så, att i dess närma- 

ste grannskap finnes i odling en så stor mångfald som möjligt 

af de i landet förekommande kulturväxterna, tillhörande såväl 

det egentliga landtbruket som äfven trädgårds- och skogsskötseln, 

ty endast därigenom kan på ett fullt ändamålsenligt sätt och i 

tillräckligt mått åt stationens personal beredas de tillfällen till 

iakttagelser å fältet och till inhämtande af nödiga upplysningar 

rörande de odlade växternas lefnadsförhållanden och själfva kul- 

turtekniken, utan hvilka de entomologiska undersökningarna vid 

stationen näppeligen kunna få hela den betydelse för praktiken, 

som med dem afses, hvarförutom i en sådan omgifning stationen 

alltid bör kunna påräkna rik och bekväm tillgång på erforder- 

ligt material såväl af insekter för undersökningar och försök 

som af födoämnen för de förras lifnärande. Med afseende å nu 

berörda önskemål torde svårligen någon lämpligare plats kunna 

väljas än Landtbruksakademiens experimentalfält, hvilket onekli- 

gen måste anses på ett synnerligen tillfredsställande sätt upp- 

fylla de nyssnämnda fordringarna, på samma gång det är 

beläget inom hufvudstadens område samt dessutom erbjuder 

den stora fördelen att vara försedt med vetenskapliga insti- 

tutioner, hvilka utan tvifvel i talrika fall skulle kunna vara 

till kraftigt stöd och god hjälp för arbetet vid den entomologi- 
ska stationen. 

I öfverensstämmelse med hvad i det föregående blifvit an- 

fördt finner sig Akademien lifligt manad att i underdånighet 

hemställa, det vid Akademiens experimentalfält måtte inrättas 

en försöksstation för experimentellt studium af skadeinsekterna 

samt af medlen till deras utrotande eller hämmandet af deras 

härjningar, samt tillåter sig därjämte för denna anstalt föreslå 

följande organisation och stat: Stationens skötsel torde böra när- 

mast anförtros åt en föreståndare, som skall vara skyldig att 

ägna hela sin tid åt arbetena vid anstalten samt i allmänhet åt 

studier och forskningar på den praktiska entomologiens -område. 

Denne tjänsteman har följaktligen ansetts böra åtnjuta en aflö- 

ning af 4,000 kronor om året jämte tvänne ålderstillägg, hvart 

dera å 500 kronor, efter resp. 5 och 10 års väl vitsordad tjänst- 

göring; däremot har det, i betraktande däraf, att kommunika- 
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tionerna med Experimentalfältet hädanefter blifva synnerligen 

täta och bekväma samt under förutsättning att nästkommande 

punkt vinner godkännande, icke ansetts nödigt att bereda honom 

bostad vid anstalten. Af skäl, som förut blifvit anförda, bör 

vid föreståndarens sida finnas en assistent, för hvilken, då hans 

tid och arbetskraft icke torde behöfva fullständigt tagas i an- 

språk mera än 7 månader (april—oktober) af året, Akademien 

anser sig böra föreslå ett arfvode af 1,000 kronor jämte fri 

bostad och vedbrand. För stationens första uppsättning samt 

förseende med nödiga instrument och öfriga inventarier kräf- 

ves enligt bilagda specifikation ett anslag för en gång af 

1,500 kronor samt för dess underhåll och drift, enligt lika- 

ledes bilagd specifik uppgift, i årligt anslag samma belopp 

1,500 kronor. 

Då det tyvärr ej befunnits möjligt att inrymma den ifråga- 

satta institutionen uti något af de å experimentalfältet nu be- 

fintliga hus, måste för densamma uppföras en ny byggnad, 

hvilken bör innehålla dels tvänne större arbets- eller laboratorii- 

rum och ett kallrum för insekters ôfvervintring, dels äfven 

bostadslägenheter för assisstenten och för en dräng. Akade- 

mien är visserligen icke i tillfälle att nu framlägga en full- 

ständigt detaljerad plan och kostnadsberäkning för denna bygg- 

nad, men enligt den skissritning med approximativ kalkyl, som 

uppgjorts af föredraganden för Akademiens mekaniska afdel- 

ning, kaptenen m. m. O. A. Busch med biträde af byggmästa- 

ren E. W. RITTER, skulle kostnaden för densamma jämte erfor- 

derliga uthus icke komma att Öfverskrida 10,000 kronor. 

Med åberopande af hvad i det föregående blifvit anfördt 

och i liflig öfvertygelse om angelägenheten af kraftiga ätgär- 

der i syfte att minska de förluster, som vårt landtbruk lider 

genom skadeinsekters härjningar, får Akademien härmed under- 

ställa nyss utvecklade förslag E. K. Maj:ts nådiga pröfning med 

hemställan 

det täcktes E. K. Maj:t i nåder bereda tillgång till ofvan 

angifna för förslagets förverkligande nödiga anslag, 

förbehållande sig Akademien att framdeles, i händelse 

af nådigt bifall till denna framställning, få inkomma 
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med fullständig ritning och kostnadsberäkning för den 

ifrågasatta nybyggnaden. 

Stockholm den 16 oktober 1893. 

På Landtbruksakademiens vägnar: 

Underdånigst 

P. Ehrenheim. 

Christian Loven. 

Specifikation af de begärda anslagen till en entomologisk 

försöksstation vid Experimentalfältet. 

A. Anslag för en gäng till inredning, första uppsättning 

af instrument och öfriga inventarier 1,500 kronor. 

ı. Skäp för uppställning af skadeinsekter och ska- 

Sd Sse EO Tele lat I eee ar a BO kr, #260: 

PAS IT OSEO = 2352/5. 04 4. oles se HEN c= D na LEP + | Noo. 

3. Inredning af arbetsrummen samt nödiga möbler » 300. 

4. Inredning af kallrummet (hyllor, bord m. m.)... » 50. 

5. Redskap (sprutor etc.) för spridning af insekt- 

scktitiermedele ES Re Um te LMI EOO 

Ban insektburar= af. glas, trä. och! tyll 22222000 3 PEO. 

7. Burkar af lera och glas samt glasrör och trä- 

BD ENTE TEEN ON SANS DREH, JT TOO 

Diverse smaredskap (pincetter, luper m. m.).----- » 50. 

Oiumitseddartitetiter: le ane 2er Leu MR TON: 

Summa » 1,500. 

B. Ärsanslag 1,500 kronor. 

1. Lön åt ett arbetsbiträde (för uppassning, gräfning, 

kr. 600. 

Inköp af utrotningsmedel, gödslingsämnen m. m. » 1oo. 

KAD SKINS jr Sten CEC et ie tbe Lam Al 

3. Underhåll och remont af inventarier.......- eee > eas 

4. Transporter samt ersättning för insamling och in- 

aneln3n9, af) Shad Gr jira ya nn... sie » 50. 

TIPSA oO 



XIV : BIHANG TILL 

Trpt IKT S50. 

5a) Bokinköp....-. -. .2..8.._2.2.22.. oe EINER NIE » 50. 

6. Med och 1jus 2.2.2...22e RE IR BEE ser NDR 

7. Ritningar Ofverdskadedjun Kran mer ar neo 

8.7 Sprit OCh diverses an are ER Eee ee we 50. 

9. Underhäll af institutionens, byggnad ....-..-------- » 200, 

Summa kr. 1,500. 

Kongl. Majts nådiga vilja är, att dess Landtbruksstyrelse 

lämnar Hushällningssällskapens ombud tillfälle att vid deras i 

nästkommande november månad infallande sammanträde i ären- 

det sig yttra samt med det yttrande, som sålunda må varda af- 

gifvet, och eget underdånigt utlåtande till Kongl. Maj:t inkomma. 

Stockholm den 31 oktober 1893. 

På nådigaste befallning. 

Hugo Martin. 

Skrifvelsen från Hushållningssällskapens ombud. 

Till Konungen. 

Att våra kulturväxter under omsorgsfullt hägn och skydd 

gifva ända till hundradefald frukt, medan de på fria fältet blott 

lämna en ringa bråkdel däraf, är man vanligen böjd för att till- 

skrifva inverkan af väderlek och jordmån. En skarpsynt iaktta- 

gare finner likväl, att den verkliga orsaken till denna stora olik- 

het är att söka mindre häri, än i den förödelse vissa snyltgäster 

ur djur- eller växtriket åstadkomma, hvilka slå sig ned på och 

lefva af våra kulturväxter. De härjningar, som bland andra åt- 

skilliga insektarter åstadkomma på jordbrukarens tegar, hafva 

äfven inom vårt land antagit fruktansvärda dimensioner, åter- 

komma ofta och med obeveklig regelbundenhet, uppträda, som 

det tyckes med alltjämt stegrad intensitet, tillintetgöra mången 

gång helt och hållet den mäst lofvande gröda, och orsaka dy- 

medelst förluster, som blott kunna räknas i milliontal af kronor. 

Inför den ödeläggelse, dessa skadedjur åstadkomma, står den en- 
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skilde rädvill och hjälplös, oförmögen som han är att upptaga 

kampen mot varelser, hvilkas lifsvillkor han icke känner och icke 

heller förmår uppdaga. Spörsmålet om, hvad man har att före- 

taga mot dessa landtbrukets fiender, kan icke sägas vara af lokal 

betydelse, utan måste betraktas såsom en angelägenhet af stor 

vikt äfven för det allmänna. ; 

Val har sedan början af 1880-talet ett anslag af 1,000 kr., 

som i år blifvit förhöjdt till 1,500 kr., af statsmedel årligen an- 

visats för aflöning af en numera under Kongl. Landtbruksstyrel- 

sens inseende ställd entomolog med skyldighet att genom egna 

undersökningar vinna kännedom om skadeinsekterna, söka före- 

komma den förödelse de vålla å jordbrukets alster och beresa 

af dem hemsökta trakter; men för att vinna härvidlag åsyftade 

ändamål, kan denna åtgärd omöjligen vara tillfyllest. Vid be- 

kämpandet af växtsjukdomar, de må förorsakas af snyltgäster af 

animalisk eller vegetabilisk natur, måste man obestridligen inslå 

på samma väg, som den moderna läkekonsten valt, och på hvil- 

ken den vunnit och fortfarande vinner sina största segrar öfver 

människans och husdjurens fiender. De upplysningar och råd, 

statsentomologen skall meddela rörande skadeinsekterna och de 

åtgärder, han har att föreslå mot deras härjningar, måste med 

andra ord föregås af och vara grundade på utförliga och nog- 

granna undersökningar om dessa djurs lefnadsvanor och utveck- 

ling, hvilken ofta nog har ett flerårigt förlopp, samt alla andra 

med ämnet sammanhängande frågor, för att verkligt tillförlitliga 

resultat skola kunna ernås. Men den oundgängliga förutsättnin- 

gen för bedrifvande af sådana minutiösa studier och undersök- 

ningar, nämligen en med alla nödiga hjälpmedel utrustad försöks- 

-anstalt, hvarest alla med entomologens tjensteuppgift samman- 

hängande spörsmäl kunde vinna sin utredning och lösning, me- 

del mot insekthärjningar utfinnas och grundligen pröfvas, af en 

sådan anstalt har Kongl. Landtbruksstyrelsens entomolog alltjämt 

varit i saknad. Denna brist, som ständigt och jämt gjort sig 

kännbar och i själfva verket hindrat honom från att fullfölja äf- 

ven de mest maktpåliggande undersökningar, måste naturligtvis 

athjälpas, om man annars på denna tjänsteman skall kunna ställa 

de kraf, som saken onekligen fordrar. 

I anledning af en diskussion, som vid en af hennes sam- 
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mankomster ägt rum, har Kongl. Landtbruksakademien till Eders 

Kongl. Maj:t inkommit med en underdånig framställning om in- 

rättande af en entomologisk försöksanstalt på grund af det för- 

slag, som en af sakkunniga delegerade sammansatt kommitté på 

hennes begäran utarbetat, efter att hafva ägnat ärendet en för- 

beredande och uttömmande behandling. Sedan detsamma redan 

var taget under behandling, inkom Östergötlands läns Hushåll- 

ningssällskap till Akademien med hemställan om åtgärders vid- 

tagande i samma syfte, hvarigenom ådagalägges, att behofvet af 

en dylik anstalt redan gjort sig gällande och af jordbrukets id- 

kare inom vårt land till fullo blifvit insedt; att detta äfven va- 

rit fallet utomlands framgår däraf, att entomologiska försöks- 

anstalter inom Nordamerikas Förenta Stater blifvit upprättade i 

samband med de landtbruksvetenskapliga försöksstationer, som 

där i stort antal på senare åren blifvit anordnade. 

Då många insekter äga en flerärig utvecklingstid med 1—3 

sinsemellan olika generationer, så är däraf utan vidare klart, att 

entomologen till sitt förfogande och för att oaflåtligen och utan 

afbrott kunna fölia utvecklingens enskildheter och förlopp, måste 

hafva en med nödiga experimentella och andra hjälpmedel utru- 

stad anstalt och ägna hela sin tid odelad åt arbeten i tjänsten. 

Men då han vid förefallande behof personligen bör besöka mer 

eller mindre aflägsna, af insekthärjningar hemsöka trakter af vårt 

land, är det tillika alldeles nödvändigt, att han till sitt biträde 

får en assisstent, som vid dylika tillfällen kan öfvertaga och an- 

svara för de löpande undersökningarnas jämna och ostörda gång 

eller ock i entomologens ställe företaga dessa resor. Utom detta 

af Kongl: Landtbruksakademien framhållna skäl tillåter sig Om- 

buden fästa Eders Kongl. Maj:ts uppmärksamhet på det förhäl- 

lande, att det endast och allenast är vid en anstalt af detta slag, 

som en yngre forskare kan vinna den utbildning, som för en 

praktisk entomolog är en nödvändig förutsättning för en fram- 

gångsrik verksamhet, samt att det måste anses såsom en ren och 

lycklig tillfällighet, om inom vårt land nu skulle finnas en for- 

skare, kompetent att öfvertaga den nya anstaltens ledning. Med 

ett ord, det är Ombudens bestämda öfvertygelse, att inrättandet 

af en entomologisk anstalt skulle blifva alldeles förfeladt och 

ändamålslöst, såframt nödiga medel till aflöning af en assistent 
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icke samtidigt anvisades. Då det måhända kan synas någon 

problematiskt, om en verkligt dugande arbetskraft med den före- 

slagna tiden af 7 månader under den varmare årstiden och ett 

honorar af 1,000 kr. skulle kunna varaktigt fästas vid anstalten, 

tillåta sig Ombuden jämväl meddela den af sakkunniga delegerade 

lämnade upplysningen, att assistenten under vintermånaderna kan 

erhålla sysselsättning vid Riksmusei entomologiska afdelning och 

därför åtnjuta så pass stort arfvode, att man kan äga grundad 

förhoppning om, att få behålla honom i anstaltens tjänst, utan 

att allt för täta ombyten behöfde befaras. 

På grund af här anförda skäl få Ombuden i underdånighet 

tillstyrka inrättandet af en entomologisk försöksanstalt och med 

instämmande i hvad Kongl. Landtbruksakademien i frågan anfört 

förorda dess förläggande till hennes experimentalfält. Fördelarna 

af detta läge synas Ombuden vara klara och oomtvisteliga. Är 

anstalten belägen inom hufvudstadens område, så har den i och 

därmed också tillgång till Riksmusei rika entomologiska samlin- 

gar och bibliotek i ämnet, jämte nödigt stöd af andra natur- 

vetenskapliga institutioner, ibland hvilka särskildt de nyinrättade 

bakteriologiska laboratorierna torde blifva af oskattbart värde, 

då vissa af de små väsen, som där äro föremål för undersökning 

och renodling, på sista tiden befunnits utgöra ett i hög grad 

användbart förstörelsemedel äfven i kriget mot skadeinsekterna. 

Lägges den nya anstalten vid Akademiens experimentalfält, och 

blir den såsom en naturlig följd däraf ställd under hennes in- 

seende, kan den ock draga fördel såväl af där redan befintliga 

institutioner för kemi och växtfysiologi som ock af försöksfälten 

med deras talrika landtbruks-, trädgårds- och skogsväxter, på och 

af hvilka insekterna ju lefva, allt omständigheter, som väsentligt 

bidraga därtill, att anläggnings- och driftkostnaderna blifva så 

låga som möjligt. 

I afseende på anstaltens af Kongl. Landtbruksakademien 

föreslagna organisation, det för byggnaden äskade beloppet och 

aflöningen till tjänstemännen hafva Ombuden intet att anmärka. 

Däremot hafva Ombuden vid närmare undersökning funnit de 

anslag, som satts i fråga för anstaltens första utrustning, med 

1,500 kr. för en gång, och för dess drift, likaledes med 1,500 

kr. årligen, vara allt för knappt tillmätta. Det torde nämligen 

2 
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vara nödvändigt, att den nya anstalten förses med gas- och vatten- 

ledning i likhet med förut på platsen befintliga institutioner och 

att det förra anslaget med anledning däraf höjes till dubbla be- 

loppet eller 3,000 kr., och då årsanslaget måste bära den i Aka- 

demiens förslag ej berörda kostnaden för de resor, som, utan 

att vara af någon rekvirerade, entomologen naturligtvis måste 

företaga för att insamla iusekter och i naturen studera deras 

vanor och andra lifsförhållanden, så har en förhöjning äfven af 

detta anslag med 300 kr. eller till 1,800 kr. synts Ombuden 

alldeles nödvändig. 

Med stöd af hvad nu blifvit anfördt och med åberopande 

af Kongl. Landtbruksakademiens skrifvelse i ämnet få Ombuden 

i underdånighet anhålla: 

det täcktes Eders Kongl. Maj:t i nåder till Riksdagen göra 

framställning om medels beviljande till inrättande af en 

entomologisk försöksanstalt vid Kongl. Landtbruks- 

akademiens experimentalfält 

för en gång: till byggnad...... 10,000: — 

till anstaltens för- 

sta utrustning --- 3,900: — 13,000: — 

årligen: till föreständarens af- 

löning med två älders- 

tillägg af 500 kr. efter 

5 resp. 10 tjanstear 4,000: — 

tillassistentensaflüning 1,000: — 

till drift och underhäll 1,800: — 6,800- — 

Stockholm den ı4 november 1893. 

På Hushäliningssällskapens ombuds vägnar: 

underdänigst 

Fredrik Hederstierna. 

Carl Bendix. 

Till Kongl. Landtbruksstyrelsen. 

Med anledning af infordradt utlåtande rörande en fran Kongl. 

Landtbruksakademien till Kongl. Maj:t aflaten, underdanig fram- 
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ställning om inrättandet vid Akademiens experimentalfält af en 

entomologisk försöksstation samt ett af Hushållningssällskapens 

ombud afgifvet yttrande i berörda ämne, får undertecknad vörd- 

samligen anföra följande: 

Behofvet af en i närheten af hufvudstaden förlagd station, 

där våra skadeinsekter kunna utan afbrott studeras samt medlen 

mot dem omsorgsfullt pröfvas, har under de sju år, jag haft i 

uppdrag att tillhandagå med råd och upplysningar rörande af 

dylika djur förorsakad skada, gjort sig-allt mer och mer oafvis- 

ligt gällande; ty hittills framhällna botemedel äro vanligen till 

sina verkningar högst otillförlitliga, åtminstone om de användas 

i stort, emedan de oftast förskrifva sig från utländska författares 

studerkamrar och ej blifvit under erforderlig kontroll pröfvade. 

Det enda land, där så vidt jag vet denna fråga erhållit en önsk- 

värd lösning samt därigenom fått en större och verkligt praktisk 

betydelse, är Nordamerika, och vi skulle kunna hafva tillräckligt 

att inhämta från dess talrika entomologiska stationer, om ej lär- 

domarna förlorade en stor del af sitt värde därigenom, att för- 

hållandena därstädes 1 så många afseenden äro olika våra. 

Bland vårt lands jordbrukare m. fl. hafva önskningarna om 

erhållande af råd och hjälp mot skadeinsekterna blifvit allt lifli- 

gare, och. detta helt visst i följd däraf, att man mer och mer 

kommit till den ôfvertygelsen, att minskningen eller ibland ett 

totalt felslående af skördarna i de flesta fall måste tillskrifvas 

dessa insekter. 

Sedan åtskilliga, tungt vägande bevis för skadeinsekternas 

stora och menliga inflytande, särskildt på vårt jordbruk, af Kongl. 

Landtbruksakademien blifvit framlagda, torde det vara öfverflö- 

digt att. här upprepa flera dylika; men det må ändock tillåtas 

mig att omnämna en erfarenhet af färskare datum, nämligen fran’ 

mitt besök detta år på Gotland. De talrika och vidsträckta 

myrarna pà denna ö hafva under senare tiden ingifvit de bästa 

förhoppningar rörande dess landtbruks framtid, och en af de främ- 

sta orsakerna härtill torde vara den, att dessa vattendränkta om- 

råden — som förut ansetts nästan som värdelösa — efter skedd 

utdikning och efter iakttagandet af de genom vetenskapen utsta- 

kade grunderna för en ändamålsenlig skötsel, visat sig kunna 

framalstra de yppersta grödor. Den därstädes odlade rapsen in- 
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gaf i synnerhet de största förhoppningar, men inom kort inträffade 

något, som kan gälla såsom ett ytterligare bevis därpå, att nya 

kulturförhållanden ofta framkalla andra sjukdomar hos växterna. 

Flera arter skalbaggar inställde sig nämligen på rapsplantorna 

och i sådan myckenhet, att de åtminstone för en tid helt och 

hållet omintetgöra rapsodlingen. Djuren voro visserligen förut 

bekanta, men deras uppträdande inom vårt land på ett sådant 

sätt, synes hittills varit så godt som okändt. Endast å egendo- 

men Skäggs vid Martebomyr erhölls på 150 tunnland blott 25,000 

kilogram rapsfrö, då man väntat sig 100,000, och förlusten upp- 

skattas på stället till 15,000 kronor. Dylika härjningar af insek- 

ter, som tyvärr ganska ofta återkomma, torde lämna tillräckliga 

skäl för vidtagande af kraftigare åtgärder äfven från statens sida 

för att söka utfinna mot dem användbara och verksamma skydds- 

medel. 

Den jämförelsevis obetydliga utgift, som genom bifall till 

ifrågavarande framställningar komme att uppstå, skall helt visst 

ej göras förgäfves, ehuruväl det ännu kan förefalla oss som om 

en del insektangrepp vore omöjliga att minska, än mindre att 

helt oeh hållet förebygga. Att likväl äfven sådana i sinom tid 

efter trägna undersökningar och försök, skola kunna bekämpas 

vida kraftigare framdeles, än hvad nu kan vara fallet, därom 

torde tankarna dock knappast vara delade, då man besinnar hvad, 

som under senare tiden uträttats på andra, jämförliga områden, 

där erforderliga förutsättningar för vetenskapliga forskningar och 

däraf härledda praktiska rön icke saknats. 

Hvad de genom Akademien och Hushållnigssällskapens om- 

bud föreslagna utgiftsposterna beträffar, är från min sida intet 

att påminna, alldenstund de synas motsvara det behof, som un- 

der våra förhållanden torde komma att göra sig gällande. Dock 

må jag kanske böra påpeka, att af anslaget för en gång till upp- 

sättning etc., det som tilläfventyrs ej blefve användt första året, 

må få reserveras till kommande behof i den vägen; ty i fråga 

om inrättandet af en alldeles ny institution, är det omöjligt att 

på förhand uppgifva allt, som torde komma att erfordras. En 

liknande anmärkning skulle kunna göras rörande de årligen åter- 

kommande utgiftsposterna, då alla år ej likna hvarandra, och 

utgifterna följaktligen kunna komma att 4 en post öfverstiga an - 
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slaget, men à en annan att ställa sig lägre än detsamma. I så- 

dant fall torde båda kunna få utjämna hvarandra. 

> Slutligen må jag, för att ej blifva allt för vidlyftig — hvil- 

ket vore ett fel efter den föregångna utredningen, som synes 

mig vara både grundlig, väl motiverad samt fullt enlig med sak- 

förhållandena — afsluta . detta utlåtande med uttalandet af en 

uppriktig önskan om förslagets framgång, öfvertygad som jag är, 

att dess genomförande skall omsider lända vårt jordbruk och 

dess binäringar till större nytta, än hvad man för närvarande 

ens torde våga vänta och hoppas. 

Stockholm den 12 december 1893. 

Sven Lampa. 

Till Kongl. Landtbruksstyrelsen. 

Sedan flera år tillbaka har Entomologiska Föreningen 1 Stock- 

holm lifligt intresserat sig för den praktiska entomologien och 

dess utveckling i vårt land till fromma för landtbruk, trädgårds- 

skötsel och skogsodling. Redan för ett par år sedan tillsatte 

också Förenirgen en kommitté, som erhöll i uppdrag att taga 

kännedom om förhållandena i detta afseende i andra länder samt 

taga i Ofvervigande, på hvad sätt denna forskning bäst skulle 

främjas i vårt land. 

Under tiden har samma fråga äfven upptagits af Kongl. Landt- 

bruksakademien, som till Kongl. Maj:t ingått med ett detaljeradt 

förslag om inrättandet vid dess experimentalfält af en försöks- 

station för studiet af skadeinsekterna och medlen för deras be- 

kämpande. 

Då det är oss bekant, att detta förslag nu, sedan yttrande 

däröfver äfven inhämtats af hushållningssällskapens ombud, skall 

behandlas af Kongl. Landtbruksstyrelsen, må det ej anses för 

ogrannlaga om Entomologiska Föreningen äfven för sin del vå- 

gar till Kongl. Styrelsen inkomma med en framställning i ämnet. 

Föreningen har till en början sökt ett svar på frågan: Hur 

kan man på bästa sätt verka för den praktiska entomologien 

och hvad fordras för att studiet af skadeinsekterna skall få nå- 
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gon verklig praktisk betydelse? Hittills hafva i olika länder 

hufvudsakligen tre olika sätt blifvit använda. Man har vid in- 

träffande mer i ögonen fallande insekthärjning tillsatt en eller 

några stycken personer (en kommitté) som skulle studera den- 

samma och lämna vederbörande råd och upplysningar, eller ock 

har man, såsom hittills hos oss, anställt en person, som haft en 

dylik uppgift och slutligen har man inrättat bestämda institutioner 

(experimentella stationer), som haft till ändamål både att studera 

insekterna, pröfva utrotningsmedlen och underrätta allmänheten 

om resultaten af sina undersökningar. 

En äfven ganska flyktig jämförelse mellan de resultat, som 

vunnits vid dessa olika sätt att gå till väga, visar att det första 

sättet är så godt som värdelöst, att det andra endast under vissa 

förhållanden och i vissa fall kan leda till målet, och att man 

endast genom att välja det tredje förfaringssättet kan hoppas på 

att vandra säkert framåt och ernå resultat, på hvilka man kan lita. 

Om vi särskilt fästa oss vid hvad, som hittills gjorts för 

saken i vårt land, så. vill Entomologiska Föreningen ingalunda 

bestrida, att den anspråkslösa befattning, som funnits hos oss va- 

rit till gagn för det allmänna, men den har dock varit det för- 

nämligast därigenom, att den klargjort för alla, hvilken ofantlig 

räl skadeinsekterna äfven hos oss spela och huru mycket, som 

genom dem årligen förstöres för landtmännen. Däremot har in- 

struktören i entomologi, såsom Kongl. Landtbruksstyrelsen alltför 

väl själf vet, på grund af hela sin ställning och på grund af sak- 

naden af en försöksstation, i allmänhet ej fullständigt kunnat 

följa skadeinsekternas utveckling och än mindre pröfva mot dem 

användbara botemedels verkningar. Då alla sakkunniga härom 

äro eniga, synes det oss också vara vår plikt att för statsmak- 

terna framhålla, att målet ej kan nås på den nu inslagna vägen, 

utan att det endast genom inrättandet af en dylik station kan 

blifva möjligt att uträtta något. 

Entomologiska Föreningen tillåter sig därför, att på det 

varmaste förorda Kongl. Landtbruksakademiens förslag såsom det 

enda rätta och lämpliga, ifall man vill göra något åt saken. 

Slutligen anhåller Föreningen, att med stöd af sin känne- 

dom om insekternas lif i allmänhet och om arten af de forsk- 



ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1894. XXIII 

ningar, som här ifragakomma, fa säga några ord om, huru sta- 

tionen måste vara inrättad, för att motsvara sin bestämmelse. 

Hvad först beträffar den personliga arbetskraften vid statio- 

nen, så är det naturligtvis af största vikt, att föreståndaren är 

en person, som är fullt duglig för sitt kall. Då det således for- 

dras ej allenast, att han skall äga goda kunskaper i alla grenar 

af entomologien, som är zoologiens mest omfattande afdelning, 

men det oaktadt nästan alldeles försummas vid våra universitet, 

samt äfven hafva insikter i landtbrukets viktigaste delar och kän: 

nedom om kulturväxterna samt ägna hela sin tid och kraft åt 

sin befattning — om sommaren skall han göra iakttagelser och 

om vintern studera sitt ämne teoretiskt samt författa berättelser 

och afhandlingar — synes det oss vara ovedersägligt, att staten 

ej har någon utsikt att till denna befattning erhålla fullt kom- 

petent person, såvida lönen ej är lämpad därefter och ej under- 

stiger den summa, som af Kongl. Landtbruksakademien föresla- 

gits. Att vidare stationen helt enkelt skulle blifva betydelselös 

ock staten kasta bort sina pengar 1 onödan, ifall ej vid förestån- 

darens sida ställes en assistent, framgår så tydligt af det, som 

Kongl. Landtbruksakademien och Hushällningssällskapens ombud 

anfört, och är så klart för hvarje sakkunnig, att vi här ej vilja 

spilla några vidare ord därpå. 

De anslag, som i öfrigt begärts för stationens grundläggning 

och drift, synas äfven de svårligen i nämnvärd grad kunna in- 

skränkas, utan att stationens verksamhet däraf skulle lida. 

Entomologiska Föreningen finner sig därföre hafva full an- 

ledning att äfven med afseende på anslagen för stationen in- 

stämma i det förslag, som uppställts af Hushållningssällskapens 

ombud och som något öfverstiger det af K. Landtbruksakademien 

uppställda förslaget och detta så mycket hellre, som hon är öfver- 

tygad om, att det för sakens egen skull är bättre att ingen sta- 

tion kommer till stånd än en sådan, som redan från första stund 

är oduglig. 

Det kan också ej ett ögonblick betviflas, att statsmakterna, 

da de en gång fått ögonen öppna för de intressen, som har sta 

på spel, skola behjärta sakens betydelse och befinnas villiga att 

därför anslå behöfliga medel. Det förefaller snarare förunderligt, 

att det kunnat dröja så länge, innan frågan blifvit löst, helst då 
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man besinnar, att staten långt för detta gjort så mycket för stu- 

diet och bekämpandet af husdjurens sjukdomar och däremot hit- 

tills knappast något med afseende på kulturväxternas skador ge- 

nom insekters angrepp. 

Men utan studium och arbete vinnes ingen kunskap och 

utan kunskap står man vapenlös i striden, och därför vågar En- 

tomologiska Föreningen vördsamt hoppas, att denna sak snart 

skall finna en lösning, som kan lända vårt fäderneslands jordbruk 

till gagn och nytta. 

Stockholm den 19 december 1893. 

Å Entomologiska Föreningens vägnar: 

O. Th. Sandanhl. 

Till Konungen. 

Uti underdänig skrifvelse af den 16 sistlidne oktober har 

Landtbruksakademien underställt Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröf- 

ning förslag om inrättande vid Akademiens experimentalfält af 

en entomologisk försöksstation, hvarför den årliga kostnaden be- 

räknats sålunda: 

till. afloning;.at förestandaren 2 Amex" kr. 4,000: — 

» patpvode at yen »assistentsl Bier nn » 1,000: — 

> anstaltens, undernall ochedruiite » 1,500: — 

tillhopa kr. 6,500: — 

hvartill skulle komma två alderstilliigg åt föreståndaren hvartdera 

om 500 kronor, att uppbäras det första efter 5 och det andra 

efter 10 års väl vitsordad tjänstgöring; och har Akademien, som 

ansett att för stationens behof borde för en beräknad kostnad 

af 10,000 kronor vid experimentalfältet uppföras en byggnad, 

innehållande dels två större arbets- eller laboratorierum och ett 

kallrum för insekters öfvervintring, dels ock bostad för assistenten 

och en dräng, samt för anskaffande af instrument och öfriga in- 

ventarier erfordras ett belopp för en gang af 1,500 kronor, hem- 

ställt, att Eders Kongl. Maj:t måtte i nåder bereda tillgång till 

ofvan angifna för förslagets förverkligande nödiga anslag. 
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Efter det Eders Kongl. Maj:t genom nådig remiss af den 

31 oktober innevarande år anbefallt Landtbruksstyrelsen att lämna 

Hushållningssällskapens ombud tillfälle, att vid deras i nästlidne 

november månad hållna sammanträde 1 ärendet sig yttra samt 

med det yttrande, som sålunda kunde varda afgifvet och eget 

underdånigt utlåtande till Eders Kongl. Maj:t inkomma, samt Landt- 

bruksstyrelsen uti en med anledning häraf till bemälda ombud 

den 2 ı sistberörda månad afläten framställning anhållit, att om- 

buden ville afgifva det sålunda åsyftade yttrandet, får Landt- 

bruksstyrelsen, med återställande af remissakten samt öfverläm- 

nande af dels det från ombuden inkomna yttrandet dels ock en 

från Entomologiska Föreningen i Stockholm till Styrelsen ingifven 

skrift i ämnet, för egen del anföra följande. 

Med allt större bestämdhet hafva tid efter annan inom vårt 

land röster höjts för vidtagande af kraftigare åtgärder i syfte att 

förekomma de förödelser, som i den mån jordbruket tilltagit i 

intensitet visats sig i allt högre grad hota de odlade växterna, 

och dymedelst söka förebygga de stora förluster, hvaraf eljest 

landtmannen kommer att drabbas. Alltifrän första början af sin 

verksamhet har också Landtbruksstyrelsen haft sin uppmärksam- 

het fästad å detta förhållande och sökt bereda utvägar för vin- 

nande af det viktiga ändamålet. 

Väl lyckades icke Styrelsen vinna Eders Kongl. Maj:ts nå- 

diga bifall till ett af Styrelsen uti underdånig skrifvelse den 26 

oktober 1891 i samma syfte som det nu föreliggande framstäldt, 

om än mindre omfattande förslag, men på hemställan af Landt- 

bruksstyrelsen har likväl Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref 

af den 22 oktober 1892 höjt det anslag, som från och med år 

1880 med 1,000 kronor årligen utgått hufvudsakligen till befor- 

drande af kännedomen om de för landtbruket skadliga insekter, 

för innevarande år till 1,500 kronor. I likhet med Landtbruks- 

akademien anser Landtbruksstyrelsen, att detta anslag är alldeles 

otillräckligt för att med detsamma skulle kunna åstadkommas 

några rätt kraftiga åtgärder för vinnande af det ändamål, hvarom 

nu är fråga. Härtill erfordras, på sätt Landtbruksakademien med 

styrka framhållit, att möjlighet beredes för sakkunniga personer 

att med nutidens vetenskapliga hjälpmedel utforska ifrågavarande 

skadedjurs lefnadsförhällanden, lifsbetingelser samt medlen att 
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kunna utrota eller åtminstone förekomma deras härjningar, hvilket 

endast i otillräcklig grad och högst ofullständigt kunnat ske med 

det hittills utgående anslaget. Men det bör ej heller lämnas 

obeaktadt, att dessa forskningar, så intressanta de i sig själfva 

kunna vara, 1 förevarande fall likväl hafva sitt gifna praktiska. 

mål, som bör stadigt hållas i sikte, såvida forskningarna skola 

hafva någon betydelse för det praktiska landtbruket och, om å 

ena sidan ingenting bör eftergifvas i fordringarna på grundlig 

kännedom om ämnet, torde å andra sidan det vara lika viktigt 

att dessa forskningar så snart ske kan leda till några resultat, 

så att de icke må först i en aflägsen, obestämd framtid komma 

den praktiska landtbrukaren till godo. Då Landtbruksakademien 

såsom det vill synas på goda skäl ansett att, om en sådan in- 

stitution som den nu föreslagna upprättas, någon särskild ento- 

molog, i likhet med den af Landtbruksstyrelsen under senare ti- 

den anställde instruktören för meddelande af upplysningar i fråga 

om de för landtbruket skadliga insekter, ej vidare behöfver anta- 

gas, utan att dennes åligganden skulle kunna fullgöras af den 

entomologiska försöksstationen, varder det så mycket viktigare, 

att denna anstalt ställes i de praktiska intressenas tjänst och 

från början erhåller den dubbla uppgiften att jämte ett grundligt 

studium af den praktiska entomologien i alla dess delar göra 

denna vetenskap fruktbärande dels genom sträfvandet att söka 

utfinna botemedel mot skadliga insekter, dels ock genom med- 

delande af upplysningar och råd åt allmänheten i alla de afse- 

enden, som kunna anses ligga inom området för institutionens 

verksamhet. Det är också endast under förutsättning, att anstal- 

ten erhåller denna afgjordt praktiska karaktär, som Landtbruks- 

styrelsens förbemälde instruktör skulle kunna undvaras och Sty- 

relsen öfverhufvud finner sig kunna förorda upprättande af en 

dylik anstalt, som för öfrigt med afseende å dess nära samman- 

hang med Landtbruksstyrelsens öfriga verksamhet och dess vikt 

för själfva landtbruksnäringen ovilkorligen torde böra ställas un- 

der Styrelsens ledning och inseende. Det dubbla ändamål, som 

anstalten skulle få, kräfver emellertld ett årligt anslag, som icke 

utan olägenhet skulle kunna sättas lägre än det af Landtbruks- 

akademien föreslagna. 

Beträffande detaljerna af ifrågavarande förslag, så anser sig 
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Landtbruksstyrelsen böra endast erinra att, ehuru många skäl 

tala för ifrågavarande anstalts förläggande till experimentalfältet, 

detta förslag, hvars utförande skulle erfordra uppförandet där- 

städes af en ny byggnad för en beräknad kostnad af 10,000 

kronor, synes åtminstone för närvarande, icke böra vinna afse- 

ende, enär all erfarenhet ännu saknas om bästa sättet för en 

dylik byggnads uppförande, och möjlighet utan tvifvel finnes att 

få mot ett pris, ej Öfverstigande 500 kronor för år, hyra någon 

i hufvudstadens omedelbara närhet med goda kommunikationer 

försedd lägenhet, dit en dylik anstalt till en början och till det 

någon erfarenhet vunnits om de fordringar, som böra ställas på 

den byggnad, där anstalten slutligen skall inrymmas, kan vara 

förlagd. 

Då landtbruksstyrelsen icke har något vidare att mot för- 

slaget erinra får Styrelsen på grund af hvad ofvan blifvit anfördt 

i underdänighet hemställa att Eders Kongl. Maj:t täcktes till 

nästinstundande Riksdag aflåta nådig proposition att Riksdagen, 

under förutsättning att anstalten inrättas på sätt ofvan blifvit an- 

tydt, måtte 

dels med godkännande af följande 

Stat 

för den praktiskt-entomologiska försöksstationen. 

Aflöning åt föreståndaren kr. 4,000 däraf 2,500 kronor 

utgör lön och 1,500 kr. tjänstgöringspenningar. Ef- 

ter fem år kan lönen höjas med 500 kr. och efter 

10 år med ytterligare 500 kr. 

Artvode at. em ‘ASSISteNt 2-222 8 kr. 1,000: — 

For anstaltens underhall och drift, hyra 

for lekalinheraknad: PE » 2,000: — 

tillhopa kr. 7,000: — 

Assistenten ätnjuter jämväl fri bostad, ej mindre anvisa för 

försöksstationens utgifter ett ärligt belopp af 7,000 kronor än 

äfven medgifva att enahanda villkor skola gälla för ätnjutande af 

föreständarens aflöning och hvad angår pension från allmänna 

indragningsstaten ät denne, som i samma afseenden bestämts i 

fråga om ledamot af Landtbruksstyrelsen. 
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dels ock för anskaffande af instrument och öfriga inven- 

tarier för stationens behof bevilja för en gang ett belopp af 

1,500 kronor. 

Stockholm den 20 December 1893. 

Underdanigst 

Theodor Odelberg. 

Henrik Magnet. 

Fredrik Egerström. 

Sedan alla hithörande handlingar jämte eget utlätande blif- 

vit af Landtbruksstyrelsen till Kongl. Maj:ts Regering aflämnade, 

har den sistnämnda remitterat ärendet till Landtbruksakademien 

för vidare behandling. 

Under den tid man här i Sverige hittills användt för att 

åvägabringa en fullständig utredning af frågan om den praktiska 

entomologiens tidsenliga tillgodogörande, hafva i ett par af våra 

grannland åtgärder vidtagits, som vida ôfverträffa våra egna. 

Härtill hafva kanske i ej ringa mån bidragit den belysning och ut- 

redning, som hos oss redan förekommit. I Finlands Landtdag 

hafva nämligen tre stånd samstämmigt beslutat, att Ständerna 

skulle »hos Hans Kejserliga Maj:t ı underdänighet anhålla om 

åtgärd därhän, att en entomologisk försöksstation invid Helsing- 

fors kunde, efter det frågan ägnats en allsidig utredning, varda 

inrättad». Märkvärdigt nog sade bondeståndet nej härtill, fastän 

saken ju i första rummet afser dess nytta. 

I Norge har frågan om en stations inrättande ännu ej så 

mycket varit på tal, men Stortinget har dock enhälligt beslutat 

att höja statsentomologens lön till 3,000 kr. samt beviljat honom 

reseersättning och dagtraktamente under resorna och härigenom 

gjort det möjligt för honom att mera odeladt ägna sig åt sin 

befattning. 
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BERÄTTELSE ANGÅENDE RESOR OCH FÖRRÄTTNINGAR 

UNDER ÅR 1894 AF KONGL. LANDTBRUKS- 
STYRELSENS ENTOMOLOG. 

Med en tafla. 

Allt efter som de talrika myrarna blifvit torrlagda, har 

odlingen af raps tilltagit på Gotland, emedan denna växt visat 

sig vara särdeles lämplig för den sålunda nyvunna jorden. Till 

en början utföllo skördarna äfven efter önskan, ty rapsen växte 

utomordentligt frodig och satte talrika och väl matade skidor, 

då myrjorden blifvit på lämpligt sätt beredd och gödslad. Men 

det dröjde likväl ej länge, innan man fann, att de på våren 

lofvande rapsfälten längre fram på sommaren icke svarade mot 

förväntningarna, utan lämnade ett mycket dåligt skörderesultat, 

hvilket icke kunde tillskrifvas ogynnsam väderlek eller begångna 

fel vid jordens beredning för utsädet. Man kom vid en när- 

mare undersökning af rapsplantorna snart under fund med, att 

egentliga orsaken till detta ledsamma förhållande härledde sig 

från vissa skadeinsekters inflytande. Nu stod rapsodlaren så 

godt som redlös och kunde på egen hand ingenting uträtta till 

det ondas botande. Man vände sig i sitt betryck till Kongl. 

Maj:ts Befallningshafvande i länet, för att få sakkunnig persons 

biträde för undersökningar rörande de ifråga varande insekternas 

lefnadsförhållanden, samt möjligheten af denna landsplågas häm- 

mande. I följd af nämnda myndighets anmälan blef jag af 

Kongl. Landtbruksstyrelsen beordrad att besöka Gotland 1892. 

Som större delen af sommaren då upptogs af undersökningar 

rörande gräsmaskens härjningar i Norrland, kunde ett besök på 

Gotland ej äga rum förr än i augusti månad, d. v. s. först 

sedan rapshärjningen denna gång upphört. Mitt arbete måste 

Entomol. Tidskr. Årg. 16, H. 1 (1895). I 
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därför då inskränkas till uppfödandet af sådana kvarvarande 

larver, som uppehöllo sig i senapsblommor, samt iakttagandet 

af deras sista förvandlingsstadier m. m. Fortsatta och nya iakt- 

tagelser blefvo säledes nödiga, synnerligast som ätskilliga andra 

skadeinsekter upptäcktes på kvarvarande rapsplantor, hvilkas art 

och utveckling för tillfället ej kunde utredas. 

År 1893 erhöll jag därför åter uppdrag att besöka raps- 

fälten på Gotland och hoppades denna gång få observera skade- 

djuren under hela sommarens lopp. Första generationen, d.v.s. 

afkomman efter de skalbaggar, som öfvervintrat från föregående 

år, iakttogs noga från maj till början af juli, under alla utveck- 

lingsstadierna, men efter denna tid inträffade det oväntade för- 

hållandet, att ingen andra eller sommargeneration kom till stånd. 

Åtminstone anträffades inga larver till densamma intill slutet af 

augusti. Detta berodde möjligen därpå, att den under sommaren 

rådande torkan hindrade skadade rapsplantor från att slå ut nya 

blommor samt vildsenapsplantornas framkomst och blomning, 

hvarigenom lämplig föda för en ny larvgeneration kom att nästan 

helt och hållet saknas. Nu framställde sig själfmant den frågan: 

skola de i början af juli fullt utvecklade skalbaggarna kunna 

lefva ända till slutet af maj nästkommande år för att då på van- 

ligt sätt fortplanta sig? Detta spörjsmål kunde naturligtvis ej 

besvaras förr än längre fram. Visserligen medfördes ett stort 

antal lefvande rapsbaggar till Stockholm, men att inne i bonings- 

rum kunna uppfylla de villkor, som erfordras för att under den 

långa vintern hålla dem vid lif, blef naturligtvis omöjligt. För 

min del betviflade jag då, att dessa insekter kunde lefva en så 

lång tid, hvilket äfven antyddes i den föregående årsberättelsen; 

men jag vågade dock ej tillråda ett fortsatt odlande af raps vid 

Skäggs följande år, och detta var enligt senare vunnen erfarenhet 

kanske välbetänkt nog. 

Den största skadan å rapsen 1893 förorsakades dock ej af 

rapsbaggen, utan af andra insekter, förnämligast den blygrå raps- 

vifveln (Ceutorhynchus Assimilis PAYK.), och det var hufvud- 

sakligen med anledning af denna skalbagges förhärjande upp- 

trädande, som jag ansåg mig böra tillråda rapsodlingens upp- 

hörande under något år i trakten af Martebo myr. Huru länge 

ett sådant uppehåll borde fortfara, var dock omöjligt att afgöra 
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utan ytterligare undersökningar och observationer. Af mycket 

stort intresse blef det således, att få på nära håll iakttaga de 

verkningar, som ett tvärt afbrott i odlingen af rapsen kunde 

medföra, samt om skadedjuren vid en på sådant sätt framkallad 

foderbrist skulle kasta sig öfver andra plantor. Det var för att 

om möjligt få denna och andra i samband därmed stående vik- 

tiga frågor utredda, som rapsodlarna vid Martebo myr beslöto 

att söka få fortsatta undersökningar till stånd äfven sommaren 

1894. Genom förut nämnda myndigheters tillmötesgående och in- 

tresse för saken kom jag således att äfven detta år besöka Gotland. 

Den ovanligt varma våren hade framlockat de flesta öfver- 

vintrande insekter omkring 14 dagar tidigare än vanligt, och 

bland dessa äfven sådana skalbaggar, som uppehålla sig på raps- 

plantorna. Redan i medlet af maj underrättade disponenten på 

Skäggs, herr M. LARSSON, mig om, att rapsbaggarna visade sig 

i oerhörd myckenhet à fjolårets rapsfält, hvarför jag beredde mig 

på, att så snart sig göra lät afresa dit. 

Den 19 maj anlände jag till Visby och fortsatte genast 

färden till Skaggs i Vestkinde, hvilken egendom särskildt i år 

var för mig särdeles välbelägen, då där odlats raps förlidet år 

å ej mindre än 150 tunnland. Gården låg dessutom midt emellan 

de två egendomar, å hvilka rapsodling ı år ägde rum. 

Den förut varande sommarlika väderleken slog hastigt om 

efter min ankomst, blef numera blåsig och kall, stundom regnig, 

och fortfor sålunda med blott ett par dagars afbrott ända till 

maj månads slut. Det är icke otroligt, att denna omständighet 

något inverkade på de lagda äggen, i det den fördröjde eller till 

och med hindrade deras utveckling. 

Rapsbaggens uppträdande 1892 och 93 tvingade som nämndt 

är de mer försiktiga af jordbrukarna inom Martebo myrs område 

att upphöra med rapsodlingen för någon tid. Enligt nu erhållna 

uppgifter uppgingo förlusterna endast å tre egendomar då till föl- 

jande belopp: 

1892 à Vestkinde kyrkoherdeboställe 50 % — kr. 300 

Skaggs, enl., M. LARSSON......... Arr » 1,000 

Ihre i Hangvar, enl. D. A. MALMROS » 2,720 

Summa kr. 4,020 
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1893 förlorades ensamt på Skäggs för 15,000 kronor. Å 

kyrkoherdebostället var äfven då ett mindre fält besådt med 

raps, hvilken dock alldeles förstördes af rapsbaggar och andra 

skadeinsekter. 

De båda inom området befintliga egendomar, hvarest man 

likväl, oaktadt föregående års förluster, dristat så rapsfrö hösten 

1893, voro Hästnäs (å 12 tunnland på myren af samma namn) och 

Tjuls (å 18 tunnland vid norra kanten af Martebo myr). Går- 

darna voro belägna ungefärligen en half mil från Skäggs samt 

en mil från hvarandra. Mellan sistnämnda egendom och Hästnäs 

växte barrskog, men mellan Tjuls och Skäggs låg den öppna 

Martebo myr, dock här och där beklädd med mindre skogsdungar. 

Man berättade att rapsbaggarna under de varma dagarna 1 maj 

visat sig i sådan mängd, att de bildade liksom moln öfver raps- 

åkrarna, hvarför missväxt naturligtvis befarades. Man började 

följaktligen att afslå rapsen, dock ej i större skala, än hvad som 

dagligen åtgick till grönfoder åt kreaturen. 

Under mitt besök å rapsfälten den 19 maj voro skadedjuren 

där föga talrika på rapsblommorna, möjligen i följd af det då 

rådande kyliga vädret. Vid Hästnäs kunde märkvärdigt nog inga 

anmärkningsvärda insektskador upptäckas hvarken å blommor eller 

skidor, men öfverst på plantorna funnos ännu talrika knoppar, 

hvilkas öde då ej kunde förutsägas. Flera af de nedersta och 

tidigast bildade skidorna hade visserligen gulnat, då de uppnått 

en längd af en cm., men inga spår efter insektangrepp voro 

synliga, hvadan jag måste antaga, att de lidit af frost eller otill- 

räcklig näring. För öfrigt syntes alla skidor friska och kraftiga. 

En hop plantor medfördes hem till Skäggs för att undersökas 

sorgfälligare än som kunde ske å fälten, och denna granskning 

bekräftade de förut gjorda iakttagelserna. Hvad rapsbaggens 

uppträdande beträffar, funnos således då inga fullt giltiga skäl 

för tillstyrkande af rapsens afhuggning och bortförande från fälten, 

utan ansåg jag mig kunna tillråda, att låta den som det tycktes 

lofvande grödan mogna till skörd. Den blygrå rapsvifveln 

saknades visserligen ej vid Hästnäs, ty flera exemplar anträffades 

på rapsen, men att så tidigt afgöra, om dess larver skulle för- 

orsaka härjning eller icke, var absolut omöjligt. 
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Vid undersökningen af rapsplantorna från sistnämnda gård, 

blef jag ändtligen förvissad om, hvar rapsbaggarna lägga sina 

ägg — en sak, som förut ej lyckats, emedan jag sökt dem uti själfva 

de utvecklade blommorna. Rapsen vid Tjuls stod utmärkt vacker 

och frodig, men syntes mig vara något mer skadad än den vid 

Hästnäs. Därifrån erhållna plantor hade de öfversta blomknopparna, 

till högre antal än vanligt, brunaktiga och liksom halftorra. Förut 

hade jag ej kommit mig för att närmare undersöka dessa knoppar, 

emedan jag trodde dem vara döda; men nu skar jag händelsevis 

itu en sådan och fann då inuti densamma flera aflånga ägg, 

hvilka liknade dem, jag förlidet år anträffade uti glasrör, där 

lefvande rapsbaggar voro instängda. Dessa ägg voro vattenklara, 

men några hade i midten en hvit, ogenomskinlig materia, och 

dessa antog jag vara snart färdiga till kläckning. Äggen befunno 

sig liggande emellan ståndarknapparna och parallelt med dessa. 

På en och annan knopp, som inneslöt sådana ägg, fanns ett litet 

rundt hål å ena sidan, och härigenom hade den äggläggande 

honan både in- och utgått, men å de öfriga syntes inga andra 

spår efter henne, än de kvarlämnade äggen. Här hade hon 

följaktligen inträngt och bortgått mellan blombladen, hvilka sedan 

återtagit sitt ursprungliga läge. HEEGERS påstående, att äggen 

läggas på själfva fruktämnet och blott ett på hvarje sådant, synes 

vara oriktigt, ty mer sällan anträffades ett enda ägg på samma 

ställe, utan oftast flera, stundom ända till fjorton. Vid seder- 

mera företagna undersökningar funnos äggen alltid i de öfversta 

knopparna, och detta naturligtvis därför, att de skola hinna 

kläckas innan blommorna blifvit utvecklade, ty eljest komme 

larven snart att uti dessa sakna lämplig föda. Därför är äfven 

äggets sista utvecklingstid af en jämförelsevis kort varaktighet, 

d. v. s. blott 4—5 dagar. Att de af mig sålunda anträffade 

äggen verkligen härstammade från rapsbaggen (Meligethes Æneus), 

därom blef jag snart förvissad, ty ett af de ägg, som fästades på 

en glasskifva, var dagen därpå kläckt, och den späda larven 

befann sig omedelbart i närheten af det tomma skalet. Uti 

blomknoppar innehållande sådana ägg visade sig dessutom snart 

nyss utkläckta rapsbaggelarver. 

På de stora fält i myren, där rapsen härjats förlidet år, 

växte nu många plantor efter själfsådda frön, hvilka hotade att 
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blifva ett besvärligt ogräs. Detta förekoms dock just genom 

rapsbaggarna, som i millioner öfvervintrat och efter uppvak- 

nandet på våren med glupande aptit kastade sig öfver raps- 

stånden, så att ej en enda skida kom till utveckling. Ifall någon 

äggläggning till äfventyrs ägt rum å dessa plantor, blefvo sedermera 

larverna dömda till undergång i brist på föda. Detta var ju i och 

för sig en glädjande omständighet; men skalbaggarna själfva gingo 

därför ej under, utan flyttade från myren, då födoämnen tröto, 

till närbelägna åkrar och trädgårdar, hvars blommor fingo till- 

släppa sitt frömjöl till deras uppehälle. Lika litet nu som före- 

gående år kunde dock ägg eller larver upptäckas i andra än 

korsblommor (Cruciferae). 

Denna brist på rapsblommor till föda och lämpliga ägg- 

läggningsplatser syntes ansenligt fördröjt vintergenerationens för- 

svinnande 1894, oaktadt väderleken på våren medgaf ett mycket 

tidigare framträdande än året förut, då detta skedde den 24 maj 

samt precis samma datum som 1892. År 1893 försvunno skal- 

baggarna efter fullbordad äggläggning omkring den 3 juni, men 

1894 visade de sig talrika i trädgården vid Skaggs ända in 1 juli, 

hvarefter de så småningom minskades till antal på den där 

växande engelska senapen, hvilken nu började afsluta sin blom- 

ning. Det är en ingalunda ovanlig företeelse bland insekter, att 

en hindrad parning eller äggläggning förlänger deras lif. För- 

liden sommars envisa torka medförde samma verkan som året 

förut (1893), nämligen att ingen sommargeneration syntes komma 

till utveckling. Af allt detta synes som om skalbaggarna borde 

blifva fåtaliga år 1895, hvilket dock icke utan en längre er- 

farenhet kan med full säkerhet bestämmas. Emellertid torde man 

ännu med fullt fog kunna påstå, att utrotandet i åkrarna af vild- 

senap och andra korsblommiga växter borde blifva ett af de 

kraftigare medlen till rapsbaggarnas hållande 1 schack. 

I trädgården vid Skäggs voro några mindre jordstycken 

besådda med frö, både af den å Gotland vanliga senapen (Sz- 

napıs Nigra) och den hvita engelska (Szrapıs Alba). Innan 

åkersenapen högst sparsamt började blomma, var denna trädgård 

det enda ställe i närheten, där rapsbaggarna kunde få tillfälle 

att lägga ägg. Från myren till trädgården hade de en till två 

kilometers väg, men denna distans hindrade dem ej ifrån att 
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hitta dit. Troligen kommo äfven individer från närmare belägna 

fält. Senapsblommorna blefvo ock så godt som öfverhöljda af 

rapsbaggar, och detta fortfor ända till senapen upphörde att 

blomma, d. v. s. intill midten af juli månad. En stor myckenhet 

senapsblommor blef af dem eller deras larver i grund förstörd, 

dock ej alla märkvärdigt nog. De äldsta och yngsta blommorna 

ledo mest, isynnerhet de allra öfversta på plantorna. De flesta 

af de nedersta blommorna bildade visserligen skidor, men dessa 

afföllo redan som späda, sedan de gulnat och förtorkat; de 

öfriga blommorna, som voro skadade, kommo ej så långt i 

utveckling. Under den’ tid då de mellersta blommorna bildade 

skidor, var vädret kyligt, liksom förhållandet var vid rapsens 

utveckling, och detta var kanske äfven här orsaken därtill, att 

de gingo fria från skada. 

I tyska skrifter har man föreslagit att medelst håf infånga 

och sedan döda rapsbaggarna, hvilket äfven antyddes i min förra 

årsberättelse, äfvensom att detta utrotningsmedel knappast vore 

tänkbart att användas å större fält. Ett sådant arbete skulie 

säkerligen afskräcka de flesta, synnerligast då det måste upprepas 

flera gånger för att blifva af önskad verkan. Alla de rapsbaggar, 

som befinna sig i blommorna, falla ej i håfven, utan sitta kvar, 

och de, som inkrupit i knopparna, äro för ett sådant redskap 

oåtkomliga. För att få fångsten på en gång så rik som möjligt, 

skulle man, enligt en af nämnda källor, med handen böja plan- 

torna och skaka dem öfver håfven — en föreskrift, som om den 

följdes borde göra arbetet ännu besvärligare och endast kan vara 

tillämplig, då det är fråga om en trädgårdssäng. De flesta af de 

små djuren börja sin parning och äggläggning strax efter fram- 

komsten, och alla anlända ej på samma dag till fältet, hvaraf 

framgår nödvändigheten af, att håfningen äger rum ej en, utan 

flera gånger. Må man emellertid ej förakta rådet att använda 

håfven, ty tillfällen kunna gifvas, då detta utrotningsmedel kan 

rekommenderas såsom särdeles lämpligt. Af nedannämnda försök 

synes hvilken oerkörd myckenhet skadedjur man kan tillintetgöra 

på en kort tid medelst håfning, och tydligt är det ju, att de 

individer, som sålunda dödas, ej vidare kunna göra någon skada. 

De i trädgården vid Skäggs befintliga fyra små senaps- 

landen blefvo ett ypperligt experimentalfält för utrönandet af 
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hvad, som kunde uträttas medelst hafning. En haf, som för 

nagra ar sedan konstruerades till fangst af hvetemyggor, blef nu 

ett för ändamålet särdeles lämpligt redskap. Häfringen bestod 

af rotting, och dess öppning var aflång samt hade en längd af 

80 cm. och bredd af 30 cm. Skaftet inberäknadt hade hela 

redskapet en längd af något öfver två meter. Själfva säcken 

var 72 cm. djup, nedtill spetsig och bestod af starkt bomullstyg 

närmast ringen samt nederst af en lättare och halfgenomskinlig 

väfnad. 

Senapslanden voro ej större, än att alla fyra tillsammans 

kunde med denna häf öfverfaras på 15 minuter. Hr LARSSON 

utförde håfningsarbetet, och strax efter hvarje håfning dödades. 

fångsten i kokhett vatten samt utbreddes på läskpapper till tork- 

ning. Sedermera bortplockades alla främmande ämnen, såsom 

blad och blomdelar, flugor, parasit- och sågsteklar, nyckelpigor 

etc., hvilka äfven stannat i håfven, så att återstoden utgjordes 

af endast rapsbaggar, blygrå och blåvingade rapsviflar samt raps- 

och andra jordloppor af de vanliga arterna, hvilka icke räknades, 

men torde utgjort ett fåtal procent af det hela. Efter vägning 

och räkning befanns, att det erfordrades 1,000 st. torra raps- 

baggar för att uppväga ett gram. Sedermera blef en tidsödande 

‘rakning obehöflig, då vikten gaf utslaget. 

Emedan det kan vara af något intresse att känna resultaten 

af håfningarna, vill jag här anföra dem, då hvar och en kommer 

1 tillfälle att själf bedöma sakförhällandena. 

SAR 
Rapsbaggar. Viflar. . Kaps Summa. 

jordloppor. 

Den 4 un under ro anın, RS 32,500 722 475 

We) » morgonen, 5 min. 6,350 187 180 

EEE) Dem TOUNIN 222 202.500 300 230 

N te) » » LMD , 135400 170 197 

D MO) » » LD TS SEC 190 196 

EIS) » solsken, 15 min. 26,500 1,611 432 

» 14 D ye AES MINE EE 42,500 870 70 

Summa 147,300 4,050 1,780 153,130 

Den ns juni under. a5 Amina ee 2 a ee cee ee ee 133,000 

rye) piri: häfaingar, go min UNE Sa oe Pe 135,000 

Summa skadeinsekter 421,130 



LAMPA: BERÄTTELSE TILL LANDTBRUKSSTYRELSEN 1894. 9 

En enda person hade alltså under två timmar och 10 mi- 

nuter insamlat i rundt tal fyra hundra tjuguett tusen för rapsen 

skadliga insekter, af hvilka rapsbaggarna voro de vida talrikaste. 

Den insektart, som förlidet år gjorde största skadan på rapsen, 

nämligen blygrå rapsvifveln, uppträdde, som af ofvanstående fram- 

går, i ett jämförelsevis ringa antal. 

Vi känna ej ännu något tillförlitligare medel mot rapsens 

fiender bland insekterna än upphörandet med rapsodlingen för 

någon tid, så snart denna visar sig mindre lönande. Dröjes 

härmed för länge, riskeras kanske drygaste delen af en hel gröda. 

Största svårigheten härvid lag ligger dock uti att finna rätta 

ögonblicket, då ett sådant upphörande bör äga rum. Detta kan 

dock, som man lätt förstår, ej bestämmas utan en följd af före- 

gående, noggranna undersökningar och observationer, då vi ännu 

allt för litet känna de orsaker, som medverka till, att insekter 

ibland uppträda i stora massor, för att kunna med säkerhet någon 

längre tid förut bebåda deras framträdande. En för saken in- 

tresserad insektkännare, som ständigt vistades i en trakt där raps 

odlas, skulle sannolikt genom årliga undersökningar och observa- 

tioner kunna uträtta mycket för denna sak, då han hade de 

bästa tillfällen att under en längre tidsföljd observera väderlek, 

sjukdomar och andra förhållanden, som inverka gynnande eller 

hämmande på skadeinsekternas förökning. Genom noggranna och 

ofta upprepade undersökningar af plantorna och deras angripare 

borde han till sist kunna tämligen säkert angifva, icke allenast 

rätta tiden för rapsodlingens upphörande, utan äfven för dess 

äterupptagande, och därigenom förebygga stora förluster för kring- 

boende rapsodlare. Detta hör visserligen ännu till önskningarnas 

område, men vi få tillsvidare hoppas, att entomologer, som, på 

samma gång de studera för eget nöje, äfven vilja arbeta något 

för det allmänna bästa, så småningom skola uppstå äfven i lands- 

orterna, då den praktiska entomologien hunnit tillkämpa sig ett 

väl förtjänt anseende och sin fulla rätt. 

Under de år, då rapsodlingen i följd af insektskador måste 

upphöra, kan dock något göras för angriparnas hastigare för- 

minskning i antal. Ett sådant åtgörande kunde ju bestå uti att 

anlägga fångstplatser å de fält, som senast burit raps. Om man 

nämligen å ett passande ställe utsådde rapsfrö på en jordremsa 
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af några kapplands vidd, så skulle rapsbaggar och andra skade- 

insekter draga sig dit för att erhålla föda och fortplanta sig, 

och det blefve då en ganska enkel sak att medelst håfven 

fånga dem. De larver, som ändock komme att uppstå i blom- 

morna, blefve det ännu lättare att förgöra, då sådant kunde 

ske genom att i rätta ögonblicket, d. v. s. innan de vore full- 

vuxna, afslå rapsen och använda den till kreatursfoder, eller bort- 

föra den från fältet att torkas och uppbrännas. Efter 6 à 7 

dagar sedan rapsen bortförts från fältet, bör detta plöjas, då i 

jorden nyss bildade puppor sannolikt blifva dödade, emedan de 

i sitt dåvarande späda tillstånd ej torde tåla vid att beröfvas 

skyddet af de något fastare väggar, som omgifva deras bostäder. 

Ett ständigt krig mot åkersenapen, vildkålen m. fl. korsblommiga 

växter, synnerligast å trädan, skulle äfven enligt mitt förmenande 

i hög grad bidraga till minskandet af de förluster rapsinsekterna 

åstadkomma. 

Rörande utvecklingstiden gjordes äfven i år ett par observa- 

tioner. En larv, som var fullvuxen och nedföll till jorden den 

28 juni, gick i puppa den 5 juli, hvarefter den fullbildade in- 

sekten uppkom till jordytan den 15 i samma månad. En annan 

kröp ned i jorden den 30 juni, blef puppa den 5 och fullbildad 

den 15 juli. Alltså åtgick för utvecklingen från larv till full- 

bildad insekt 15 dagar, eller 5 dagar kortare tid än vid försöken 

förlidet år. Då omförmälda larver förvarades i ett med jord 

fylldt profrör af glas, kunde de iakttagas hela tiden, hvarför 

observationerna äro fullt exakta. Den håla med fastare väggar, 

som larven enligt Miss ORMEROD’S observation bildar at sig i 

jorden, blef äfven jag nu i tillfälle att märka, men dess väggar 

voro ej mycket hållbara, ty de brusto då jorden rubbades. 

En annan fråga af vikt, nämligen om antalet generationer år- 

ligen, kunde ej heller nu nöjaktigt besvaras. Vid mitt besök på 

Ihre i Hangvar uti augusti 1892 antog jag, att de talrika larver, 

som där anträffades i åkersenapens blommor, tillhörde en andra 

eller sommargeneration, men är nu mera osäker, om så verkligen 

var händelsen, då de båda följande åren ingen sådan generation 

af någon betydenhet kom till stånd. 

Då såväl vintergenerationen, som dess afkomma, ifall någon 

talrik sådan verkligen existerade 1894, saknade tillräcklig föda 
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och äggläggningsplatser vid Skäggs, ligger ju det antagande nära 

till hands, att någon större fara för rapsen ej bör uppstå under 

år 1895. Något fullt tillförlitligt omdöme rörande denna fråga, 

kan dock tyvärr ej vinnas, emedan rapsfrö ej blef sådt 1894. 

Hvad det farligaste skadedjuret för rapsen, nämligen den 

blygrå rapsvifveln, beträftar, synas angreppen från hans sida vara 

ännu mindre att befara under år 1895. En gång i veckan under- 

söktes rapsskidor från Tjuls eller Hästnäs, egentligen för att få 

utrönt vidden af den skada, som denna vifvel skulle komma att 

förorsaka på skörden. Omkring ett hundra skidor söndertogos 

och granskades inuti, men blott en enda larv påträffades, och 

detta vid sista undersökningen, eller den 22 juli, då fröna voro 

i det närmaste mogna. Att så skulle bli förhållandet kunde med 

tämlig säkerhet förutsägas redan 1893, emedan de flesta af de 

då mycket talrika larverna voro angripna af parasitstekellarver, 

hvarom utförligare meddelats i förra årsberättelsen. 

Frågan om en del insekters antal generationer årligen synes 

mig höra till de svåraste att lösa i saknad af sådana hjälpmedel, 

som blott sällan torde stå till buds annanstädes, än vid en 

ändamålsenligt inrättad försöksanstalt; ty för att dagligen kunna 

observeras, måste insekterna hållas instängda i slutna terrarier af 

den beskaffenhet, att de så litet som möjligt förändra de för- 

hållanden, som äro tillfinnandes ute i den fria naturen. Många, 

kanske de flesta uppgifter rörande detta ämne hos våra författare, 

torde vara mindre tillförlitliga, såsom tillkomna icke genom prak- 

tisk erfarenhet hos oss, utan i följd af observationer i sydligare 

belägna länder. 

Alla insekter öfvervintra i det ena eller andra förvandlings- 

stadiet, och många arter måste, för att förblifva vid lif, befinna 

sig under bar himmel, utsatta för väderlekens omväxlingar, endast 

åtnjutande det skydd, de själfva instinktmässigt förskaffat sig. 

Till och med bland de större fjärilarna, hvilkas larver och puppor 

i allmänhet lätt nog kunna fås att öfverlefva vintern äfven inne 

i rum, ges det arter, som för att undergå sina båda sista för- 

vandlingar måste förvaras i det fria, utsatta för en ombytlig 

väderleks alla vedervärdigheter. 

Ett annat af de många föremålen för en entomologisk för- 

söksanstalts verksamhet, som skulle kunna blifva till stor praktisk. 
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nytta, åtminstone då allmänheten lärt sig uppskatta dess värde, 

må här i sammanhang med ofvanstående framhållas. Vi veta af 

erfarenhet, att de flesta insekthärjningar uppstå helt oväntadt, 

fortfara ett eller annat år, för att därpå lika hastigt liksom af 

sig själfva upphöra. Att en enda under vanliga förhållanden 

lefvande insektgeneration likväl icke förökar sig till den grad, 

att en större härjning däraf uppkommer, utan att den oerhörda 

ökningen af individantalet börjat redan under en eller flera 

föregående generationer, är ganska påtagligt. Genom en följd 

af undersökningar under flera år skulle därför en insekthärjning 

helt visst i de flesta fall kunna förutses i god tid och därigenom 

åtminstone till någon del förebyggas. Den stora kornflugehärj- 

ningen på Gotland 1883 och 84 t. ex. hade säkerligen i ej ringa 

mån kunnat motarbetas, om observationer kommit att göras eller 

tillfällen till undersökningar blifvit beredda för någon med dylika 

saker hemmastadd person. En sådan fanns då att tillgå, men 

han tillkallades allt för sent för att kunna uträtta annat, än följa 

härjningens förlopp och konstatera sakförhållandena. Många, om 

ej alla af de fall, då ett säde efter en föregående tillräcklig göd- 

ning af jorden lämnar dåligt resultat, och frostskada, parasit- 

svampar, såsom rost, sot etc., ej äro orsaken därtill, torde man 

kunna tillskrifva skadeinsekters närvaro; men dessa djur äro i 

allmänhet af så ringa storlek, att de af de flesta landtbrukare 

ej ens märkas. Att jordbrukaren icke på egen hand kan utföra 

erforderliga undersökningar och däraf draga riktiga slutsatser, 

detta faller af sig själf, dä man vet att han i de flesta fall 

saknar specialkunskaper och andra nödvändiga resurser. 

Hvad direkta utrotningsmedel beträffar, kunna sädana sällan 

tillmätas nägot verkligt värde, förrän de blifvit pröfvade under 

olika förhällanden samt med den tillsyn och kontroll, som endast 

kunna ästadkommas vid en tidsenlig försöksanstalt; och borde de 

aldrig föreskrifvas annat än till försök i mindre skala förr, än 

de tillräckligt pröfvats i smått. 

Blygra rapsvifveln (Ceutorhynchus Assimilis PAYK.). Vid 

Hästnäs infångades den 20 maj på rapsblommor fem exemplar 

af denna vifvel, hvilka infördes i en glascylinder tillika med en 

blommande rapsgren. På det denna ej skulle alltför snart bort- 

vissna, blef dess nedra ända förut införd i en med vatten fylld 
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glasflaska. Viflarna började genast att borra in sin långa och 

fina snabel (rostrum), stundom ända till basen, uti de på raps- 

grenen befintliga skidorna, och om därvid ett frö påträffades, 

urgnagdes dess kärna så grundligt, att till sist blotta skalet åter- 

stod. Vid ett tillfälle vände en hona sig helt om, sedan hon 

borrat ett hål på skidan, och jämkade bakkroppsspetsen dit; 

men om något ägg afsattes i detta hål eller icke, blef då ej ut- 

rönt. Utanpå en af skidorna träffades den 1 juni ett par mycket 

små, något aflånga och i ändarna afrundade ägg, och jag trodde 

därför, att äggen alltid placerades på detta sätt, samt att den 

nyss utkläckta larven borrade sig in uti skidan. Sedermera på- 

träffades dock likadana ägg inuti en skida, och i en annan såväl 

ägg som nyss utkläckta larver, samt i en tredje, ej mindre än 5 

ägg, liggande i rad nära intill hvarandra. På hvad sätt de sist- 

nämnda inpraktiserats och sålunda placerats är tillsvidare för 

mig så godt som en gåta. I fria tillståndet torde det mer 

sällan inträffa, att flera än ett ägg läggas i samma skida, ty jag 

träffade oftast blott en enda larv på samma ställe. Äggen äro 

hvita eller något gulaktiga och halfgenomskinliga. Nyss utkläckt 

är larven vattenklar med brunaktigt hufvud. Då han är fullväxt, 

gnager han på skidans ena sida ett hål, hvarigenom han kan 

krypa ut för att komma till jorden och gå i puppa. Det sak- 

nades icke exempel på, att en enda larv förstört ända till sex 

rapsfrön innan han lämnade skidan. Den 9 juli begaf sig en i 

fångenskap varande larv ned i jorden och den 29, alltså 20 

dagar därefter, uppkom den fullbildade insekten till ytan. 

Af öfriga skadeinsekter, hvilkas larver 1893 anträffades i stort 

antal, och som alla bidraga till missväxt å rapsen, nämligen blå- 

vingade rapsstjälkvifveln (Ceutorhynchus Sulcicollis PAYK.), fyr- 

tandade rapsvifveln (C. Quadridens Panz.), rättikflugan (Aricia 

Floralis FALL.) och A. Villipes ZETT. m. fl., syntes nu helt få 

eller inga individer på rapsen vid Hästnäs och Tjuls, och af 

rapsbaggens parasiter ingen enda, oaktadt rätt många larver in- 

samlades och 1 fångenskapen undergingo sin förvandling. Man 

skulle häraf kunna draga den slutsatsen, att såväl de uppräknade 

arterna af skadeinsekterna som parasiterna, hvilka ovillkorligt 

borde förefunnits i stor mängd på den del af myren, där rapsen 

förlidet år varit starkt angripen, ej förmått leta sig fram till 
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nuvarande årets, blott en dryg half mil därifrån belägna rapsfält. 

Rapsjordloppan (Psylliodes Chrysocepala Tin.) var äfven nu 

ganska allmän bland det nyss urtröskade fröet, men åstadkom 

egentligen mer farhåga hos odlarne än verklig skada. 

I anseende till de säregna väderleksförhållandena kunde 

undersökningarna à rapsen afslutas redan i juli, och jag stod i 

begrepp att då lämna Gotland för att enligt ingången rekvisition 

infinna mig i Kristianstads län, där skadeinsekter visat sig på 

sockerbetorna. Ett som det då syntes särdeles afsevärdt hinder 

uppstod likväl härför, på grund hvaraf jag af Landtbruksstyrelsen 

erhöll tillstånd att ännu någon tid kvarstanna. Händelsen var 

nämligen den, att ett så godt som nytt skadedjur börjat upp- 

träda i oroväckande grad, nämligen: 

Röda hvetemyggan (Diplosis (Cecidomyia) Aurantiaca 

WAGN.). Denna gallmygga, som förut någon gång orsakat härj- 

ningar i andra länder i Europa, observerades på Gotland redan 

vid mitt besök därstädes 1887. Den visade sig då samtidigt 

och tillsammans med den gula arten, fastän blott i enstaka in- 

divider. Sedan dess har jag knappast sett henne och därför 

antagit, att hon var mer sällsynt i Sverige. Genom detta års 

erfarenhet har dock denna åsigt undergått en betydlig jämkning. 

Den 30 juni besöktes ett hvetefält vid Skäggs, egentligen 

för att efterse, om hvetemyggor funnos där i någon anmärknings- 

värd myckenhet. Efter några slag med håfven bland hveteaxen 

befanns till min Öfverraskning, att fångsten bestod af kanske ett 

par tusen hvetemyggor, bland hvilka den röda var vida öfver- 

vägande till antalet. Här förelåg möjligen en härjning, och det 

blef i så fall af stort intresse, att på nära håll få följa dess 

förlopp. 

Under det jag uppehöll mig å hvetefältet voro honorna 

mycket ifriga med sin äggläggning och kröpo lifligt omkring på 

axen, hållande bakkroppen inböjd, för att få äggläggningsröret 

att intränga mellan blomfjällen. Den 10 juli undersöktes åter 

några hveteax, och voro då larver redan utkläckta. Vid senare 
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undersökningar befanns dock, att antalet larver efter gula hvete- 

myggan voro vida talrikare än efter den röda, hvadan det är 

antagligt, att den förstas svärmning skett något tidigare än den 

andras och var på väg att upphöra vid mitt besök på fältet. 

Då det kan vara af någon vikt att erfara 1 huru hög grad 

hvetet var angripet af dessa båda skadedjur å de platser, hvar- 

ifrån undersökningsmaterial hämtats, vill jag här omnämna de 

resultat hvartill jag kom rörande detta ämne. 

Från ett litet, i 12 rutor indeladt:försöksfält vid Skaggs 

afskuros 10 stycken ax utaf hvardera af nedannämnda hvete- 

varieteter, och undersökningen af dessa prof lämnade följande 

resultat: 

1. Svalôfs engelska hvete. Vackert och med stora ax. 

Antalebeiruktade -Dlommer sun 2137 iu Bi: 294 

Oskadade= fruktumneny) HI. er 2 Ve 

Skadade af 1öäda hvelemyggan.- 27 2" 1. » 14 

» » gula D CURE ER ITR » 10 

D Ultuna rödaktiga borsthvete. Rostigt och dåligt. 

Antalcbeiruktade, bDlemmor _...2......-2...- 2.2... 168 

@skadade) fruktamnen sn ee 0789 

Skadade af röda hvetemyggan ._.....-....-.---- re 

» » gula D, LATE REN ACIER TRAME, 

3. Bestehorns dividenderhvete. Vackert och med stora ax. 

AM fa beiruktaderblommor ler MEN er 298 

Oskadades friktimmneny Sst So) SB ere =. 02 

Skadade af röda hvetemyggan... .--.-..-------- a 

» » gula Be re Ne 3 

4. Square-head. Utmärkt väl matadt. 

Antalsbefriktade: blommor 22-22. 2 . -... 352 

Oskadade fraktamimen: 2:22. 2 2 207,2 

Skadade af röda hvetemyggan .........--..-- „040,6 

» » gula VON rn ee ee SNA 200 

5. Schilf. Vackert, senare moget. 

Antal. befruktadetblommön. ul ch. nat 292 

Oskadade/muktäimnen Ber nn. ER 1e 

Skadade af rödashvetemyggan!.:-2.....12..12% DES 2 

> > gula SUM! usuels ut » 16 
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6. Graf Waltersdorff. 

Antal ‘betraktadesblommor!s.. 2.4555" eens ER 

Oskadade fruktamimem) Sa Fo eee BE 

Skadade af röda hvetemyggan._...............- >; 

» » gula A ER re EI DOT 

7. Trump. Vackert. 

Antal befruktade, blommors 255.425 FI Er re 

Oskadadefruktämnen „mar 2 42 227 2a FR LAC 

Skadade af, rödarhveteniygean =. pats > WA: 

» » gula animer, due » IO 

8. Kent. | 

Antalvibeiruktaderblommor TIERE 

Oskadadeiruktämnen.. rer eo eee: CAG) 

Skadade “af roda* hyetemyegsanmr nenn a Se hie, 

» gula » BR TE oe > 01353 

9. Banater(borst)hvete. Tidigt, rostigt. 

Antal) befruktade blommor 2... 2.2. 22 rem 

Oskadadestruktämnene Re SON 

Skadade af gula hvetemyggan .......-.---.----- 25 KO 

10, Michigan bronce. Borsthvete, dåligt. 

Antal befruktadeé iblommor, Zara eee 

Oskadader fruktamnens) Re Re RER TAO 

Skadade af. gula hYetemyggan 2 r ara ee » 51 

11. Horsfords perlhvete. 

Antal "beiruktade 'blommor esse mern = 

@skagadesiruktämnen een me SOC 

Skadaderameula hyetemyspan 2. Seen » 10 

12. Landreths vinterhvete. Tidigt, rostigt. 

Antal befruktadesblommor  .......eNı Ne 

Oskadadesfruktämnen rt irre 082 

Skadade af; gula myvyetemygg ante set eee Diels 

Af i trakten växande hvete togos äfven några prof 

lämnade undersökningarna följande resultat: 

354 

401 

170 

187 

216 

214 

och 
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13. Från Skäggs åkerfält. 

Antal befruktade blommor SR SI cena 2 ÄRR oy DE 227 

Oskadade fruktäinnen ........:-222:.2222-=-:2- % 89 

Skadade af röda ‚hvetemyggan -....-.--.-.---.-- fe 

» » gula EN NE TR NE >) 19 

14. Ett andra prof fran samma egendom. 

Antal belsiuktade *blommor ......2.......2..... esses 213 

Oska@ade -Truktämnen..... -2.-<..-:... -.-..... % 88 

Skadade af röda hvetemyggan .... .....--.-- CHE 

» » gula D ARA YET 

15. Fran Norrgarda i Björke. 

Antalaheteiiktade blommor: 24 2.2", steks 220 

Gskadadernfruktiimnen, 2:---453--2:e=:33::5-:2%-2 % Bo 

Skadade af röda hvetemyggan .......-.-- de FIN. 

» » gula ily fern Se ce! Bethe an ee 

16. Från Timans i Roma. 

Antalmbeiritktade Dlommor "EE 220... 269 

Wskadade TURIN 7-2 sno k 2.03 

Skadade af roda hvetemyggan'._.._.........- » 06,7 

» » gula 52 ah Ka a eal » 00,3 

17. Från Vestkinds (Herr H. WÖHLER). 

Antal »befruktade sblanamon, „2... 243.2. 1... 82-2552 433 

Oskadade: fruktimnen ve 211:..1..0n eo Od 

Skadade af röda hvetemyggan .....-- -----.----- » f 

» » gula NI en Ets HRS Yu Rides 

Ännu ett par hveteprof undersöktes, nämligen från Taxinge 

Näsby i Södermanland. Det ena visade 240 befruktade blom- 

mor, i hvilka fruktämnena förstörts uti 39, d. v. s. 16,25 %. 

Det andra hade haft 367 befruktade blommor, hvaraf fruktämnena 

förstörts i 16, eller! blott 4,36 %. 

Af ofvanstäende synes, att den förlust, som hvetemyggorna 

i år ästadkommo inom Vestkinde socken à Gotiand samt trakten 

däromkring, ingalunda var obetydlig, då den i medeltal uppgick 

till ungefär 16 % af hela hveteskörden. Största antalet skadade 

korn, eller 51 %, anträffades à en försöksruta, som var besådd 

Entomol. Tidskr. Årg. 16, H. ı (1895). 2 
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med Michigan bronce-hvete, och minsta, blott 2,8 %, à det 

yppigt växande Square head-hvetet. 

Röda hvetemyggans uppträdande blef dess bättre ej af så stor 

omfattning, som jag i början fruktade, då den i medeltal blott 

förstörde 3 % af hvetet. De af henne svårast angripna hvete- 

slagen voro Svalöfs engelska (14 %) samt Schilf (12 %). Uti 

Banater-, Michigan bronce-, Horsfords perl- och Landreths vinter- 

hvete märktes inga spår efter henne. Det lyckliga förhållandet 

att härjning ej ägde rum må dock ej anses såsom något bevis 

därför, att en verklig sådan icke skall kunna inträffa, om sär- 

deles gynnsamma omständigheter vid skadediurets fortplantning 

och utveckling skulle framdeles inträffa. 

Om äldre antaganden hålla streck, hvilket jag enligt egna 

iakttagelser är böjd att tro, skall larven icke som gula hvete- 

myggans undergå sina sista förvandlingar i jorden, utan på samma 

ställe i axet, där han uppväxt. Han skall nämligen medfölja 

säden till ladan eller stacken och öfvervintra där i ett tillstånd 

mellan larv och puppa, samt öfvergår i puppstadiet följande vår. 

Härigenom är ett verksamt utrotningsmedel lätt funnet, ty halm 

och agnar kunna ju användas på ett sådant sätt, att de i dem 

befintliga larverna dödas. En stor mängd larver medfölja bosset 

och agnarna vid sädens tröskning och rengöring, och om dessa 

uppbrännas eller användas kokta till foder, så måste skadedjuren 

därvid gå under. Att som ofta sker kasta ut agnarna på marken 

eller gödselhögen blir således ett stort fel. Man har i utlandet 

äfven med framgång försökt, att medelst lämpliga såll afskilja 

larverna från hveteagnarna. 

Sedan hvetet mognat och alla insamlade larver af röda 

hvetemyggan införts uti ax, för att möjligen sålunda kunna hållas 

vid lif öfver vintern, var just ej något vidare att på stället iakt- 

taga rörande dem, hvarför afresan från Gotland ägde rum den 

6 augusti. 

I följd af rekvisition från Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 

i Kristianstads län hade jag att inställa mig därstädes, för att 

anställa undersökningar angående några insektarter, som på för- 

sommaren visat sig på sockerbetorna, hvilka nu börjat odlas till 
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stor utsträckning i trakten omkring det under anläggning varande 

sockerbruket vid Karpalund, något öfver en half mil från Kri- 

stianstad. Vid min ankomst till Skåne den 11 september hade 

redan för längesedan alla spåren efter dessa skadeinsekter för- 

svunnit, och betorna voro här liksom på Gotland utmärkt vackra 

samt lofvade en riklig skörd. Den enda skadan jag kunde märka 

bestod i gula fläckar på ett och annat blad, hvilka antagligen 

förorsakats af en rostsvamp. Betorna syntes ej lida någon olä- 

genhet häraf, åtminstone icke under den tid jag uppehöll mig i 

trakten. Mitt förnämsta göromål under den korta vistelsen inom 

ifrågavarande län inskränktes följaktligen till att skaffa mig un- 

derrättelser om, hur jorden blifvit beredd före betsådden, samt 

att i tidningarna lämna råd rörande de skadeinsekter, som antag- 

ligen förr eller senare komma att visa sig på betfälten. Då 

således intet vidare förelåg att undersöka och iakttaga rörande 

resans ändamål, återvände jag till Stockholm den 24 september. 

Uppgifter rörande jordens beredning etc. torde lämpligast kunna 

lämnas i berättelsen för 1895, då det är antagligt, att en andra 

resa till Skåne kommer att äga rum och detta af ännu ett skäl, 

nämligen den da inträffande ållonborresvärmningen. 

Som vanligt vill jag nu anföra något rörande andra skade- 

insekter samt deras uppträdande under året och börjar då med 

de i södra Sverige ytterst besvärliga 

Ållonborrarna. Under vistelsen i Färlöf i Kristianstads 

län, förekom i platstidningarna en artikel af högst märklig be- 

skaffenhet, hvilken nödgade mig att efter bästa förstånd offent- 

ligen uttala äfven mina egna åsikter om den sak, hvarom fråga 

var. Man fick nämligen genom nämnda tidningar del af en 

skrifvelse till länets landsting från mältaren LARS PERSSON i 

Simbrishamn, hvari han påstår sig hafva funnit ett ofelbart och 

billigt medel mot ållonborrelarverna. Skrifvelsen är sådan, att 

den kanske borde förvaras åt eftervärlden, hvarför jag tager mig 

friheten att här ordagrannt upprepa densamma. Författaren säger: 

»Mina många och envisa forskningar under de sista fem åren ha 

emellertid fört mig allt längre fram mot frågans lösning, och nu 
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står jag fullt färdig därmed. Det är med obeskriflig glädje jag 

gjort mina sista iakttagelser, huru som i besådd åker de många 

större och mindre larverna, innan de hunnit den ringaste skada 

åstadkomma, måst med förskräckelse skatta åt förgängelsen: och 

medlet jag lyckats finna, hvilket denna kraftiga verkan åstad- 

kommer, är för säden och andra växter alldeles oskadligt samt 

ytterst billigt: till hvarje tunnland åtgår för circa 50 öre och 

som blandas med utsädet.» 

» Säkert anses detta liksom månget annat företag, innan det 

hunnit bevisas, vara mer och mindre orimligt och rent af löjligt, 

men jag är säker på min sak och har på goda grunder stadga 

i mitt påstående. Jag vill nu endast bevisa detta i afsikt att 

sedan göra fosterlandet en stor nytta. Jag erbjuder mig att be- 

visa mina påståenden på t. ex. så sätt, att af ett mig anvisadt 

åkerfält, hvarest rikligt med ällonborrelarver finnas (man kan till 

och med samla sådana och släppa dit för mängdens skull), jag 

vill beså detta fält 1 vittnens närvaro och på ena hälften använda 

mitt utrotningsmedel, men på andra åter icke göra det. Resul- 

tatet skall ju fälla en rättvis dom öfver ofvan nämnda medels 

kraft och verksamhet; och då jag ytterligare vill tillägga, att jag 

utan ersättning är villig infinna mig på ort och ställe, som lands- 

tinget täcktes bestämma och där utföra experimenter.» 

»Utfaller då detta, som jag ingalunda betviflar om, till lands- 

tingets ombuds belåtenhet, så vågar jag vördsamt anhålla, att 

landstinget själf måtte vidtaga åtgärder för att icke blott länet 

utan hela landet må komma i åtnjutande af denna min upp- 

finning, och jag själf få den rättmätiga lön som saken värd är.» 

Med hänsyn till ofvanstående skrifvelse inlämnade landstings- 

mannen J. OHLSSON i Blästorp till sistlidna landsting i Kristian- 

stad en motion i ämnet och hemställde däri »att landstinget ville 

taga skrifvelsen i öfvervägande samt utse en kommitté af 3, högst 

5 personer, som dels bestämma fältet för och dels närvara vid de 

experiment, uppfinnaren af medlet för ållonborrarnas utrotande 

lofvat utföra samt under nästa års lopp göra iakttagelser å den 

kraft och verkan medlet åstadkommer, och till 1895 års lands- 

ting meddela sina rön därom». 

Att tillkännagifvandet af såväl uppfinnarens skrifvelse som 

motionen skulle på landsbygden åstadkomma uppseende var helt 
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naturligt. Hos mig uppväckte det däremot ganska stridiga 

känslor bland hvilka — må jag så godt först som sist erkänna 

det — tviflet förblef den öfvervägande. Ej så sällan har dock 

det enklaste medel visat en öfverraskande verkan, och att redan 

på förhand döma ut ett sådant, som man ej det ringaste känner 

till, vore ju lika dåraktigt som att genast på god tro förklara 

detsamma ofelbart. Något borde i alla fall göras, och hufvud- 

saken var, att profven komme att äga rum i närvaro af personer, 

som ägde nog sakkännedom, för att ej göra omotiverade eller 

felaktiga slutsatser. Något verkligen tillförlitligt utslag rörande 

medlets verkan eller ofelbarhet vore dock knappast tänkbart före 

härjningsäret 1897, ty innan dess blefve det säkerligen ogörligt 

att påträffa något lämpligt experimentalfält, där tillräckligt med 

ållonborrelarver vore tillfinnandes. Att under tiden, om så verk- 

ligen skulle kunna ske, från skilda håll uppsamla tillräckligt med 

larver, och för ändamålet utplantera dessa på ett ställe, kan ej 

lämna tillräckliga garantier för ett ofelbart bedömande af medlets 

verkan. Enligt mitt förmenande var upptäcktens offentliggörande 

just nu af sådan betydelse, att man skulle kunna säga, att detta 

skett i en olycklig stund; ty de välgörande verkningar, som sista 

årens ansträngningar från hushållningssällskapens, landstingens, 

kommunens och statens sida åstadkommit, skulle möjligen, under 

det man afvaktar medlets profning, komma att upphöra, ifall 

man, i förhoppning om detsammas förträfflighet, afstode från 

ållonborreinsamlingen. Befunnes slutligen medlet mindre tillför- 

litligt än man väntat, blefve följden kanske oersättliga förluster 

för jordbrukaren. 

Det var med anledning af dessa skrupler, som jag ansåg 

mig pliktig att före min afresa från Skåne i ortens tidningar 

införa några råd och varningar, på det att dessa skulle komma 

till det snart sammanträdande landstingets kännedom. Tankarna 

om saken blefvo äfven delade vid dess sammanträde, men man 

beslöt dock, att tillsätta en kommitté af tre personer, som skulle 

undersöka ifrågavarande medel till ållonborrarnas utrotande och 

därom afgifva utlåtande. Till ledamöter i denna kommitté utsågos 

hemmansägaren JEPPA OHLSSON i Blästorp, STEPHAN JÖNSSON i 

Påarp samt undertecknad. Något afgörande utslag rörande med- 

lets användbarhet tror jag, som nämndt är, ej kan komma att 
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fällas under 1895, i anseende till brist på erforderligt material, 

utan torde kommittéens arbeten att börja med blifva inskränkta 

till experimenter i smått. 

Enligt tidningsuppgifter skola ållonborrar svärmat betydligt 

i Blekinge, så att ekarna 1 juni stodo aflöfvade i följd af skade- 

djurens angrepp. 

Bladlöss på ärter. Nämnda sädesslag brukar, så vidt jag 

har mig bekant, ej i allmänhet vara utsatt för verkliga härjningar 

genom insekter, ty hit får man ej räkna den vanliga mer obe- 

tydliga skada, som förorsakas af ärtvecklaren (Grapholitha Ne- 

britana TR.) och randiga ärtvifveln (Sz/ones Lineatus Lin.) m. fl. 

Ett svårare angrepp har dock denna sista sommar ägt rum vid 

åkerbrukskolonien Hall i närheten af Södertelje. Jag vill därför 

något utförligare uppehålla mig vid detta ämne. 

Från direktör FR. FANT erhölls den 8 augusti en låda, inne- 

hållande bladlöss af olika generationer, hvilka angripit och totalt 

förstört de gula och gröna åkerärter samt mörkgrå foderärter, 

som vid åkerbrukskolonien växte å ett fält af ej mindre än 20 

tunnlands vidd. Skörden syntes lofvande ända till den 28 juli, 

då på fältet visade sig en mängd fläckar, hvarpå plantorna voro 

afvissnade. Man märkte snart, att detta förorsakats af en grön 

bladlusart. Inom några dagar hade dessa skadedjur anställt stor 

förödelse öfver hela ärtfältet, oaktadt riklig nederbörd inträffade 

den 29 juli och lindrig nattfrost kort därpå. 

Jorden bestod af en bördig, något styf lermylla, af god 

växtkraft och belägenhet. Hon gödslades under trädesåret (1889) 

och bar sedan dess första året höstsäd och under de tre föl- 

jande åren klöfver och timotej. Utsädet var plockadt för hand 

och af bästa beskaffenhet samt till största delen två år ganımalt. 

Dylika bladlushärjningar äro tämligen sällsynta i vårt land, 

och detta är ett lyckligt förhållande, då man ännu på långt när 

icke kommit under fund med orsakerna därtill, ej heller kunnat 

utfinna något verksamt och lätt användbart medel däremot, åt- 

minstone vid angrepp å större fält. År 1887 inträffade en lik- 

nande bladlushärjning uti Malungs socken i Dalarne, hvarom 

underrättelse lämnades af kyrkoherden E. HEDVALL därstädes. 

À en myr om 10 tunnland, belägen inne i skogen, växte 

första årets hafre på halfva arealen och andra årets på två tunnland. 
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Redan det föregående året visade sig här bladlöss å ett mindre 

stycke af fältet, men dessa gjorde helt obetydlig skada, emedan 

hafren afslogs grön till foder. År 1887 blef hafren på båda 

jordstyckena angripen, oaktadt de voro skilda åt genom en 200 

fot bred skogsremsa. Bladlössen voro talrikast där 16—18 tunnor 

kalk användts som gödningsmedel, äfvensom å sådana fläckar, 

hvarest aska legat, men mindre talrika där blott 10—12 tunnor 

kalk enbart begagnats. Man antog i orten, kanske ej utan grund, 

att bladlössens starka förökning från ena året till det andra be- 

rodde därpå, att jorden under den föregående vintern icke varit 

kälad. 

Några vidare underrättelser erhölls ej sedermera hvarken om 

denna eiler någon följande härjning, hvadan det är troligt, att 

skadedjuren försvunno lika hastigt som de kommo, utan att 

några kraftåtgärder blefvo vidtagna från boställsinnehafvarens sida. 

Bland de många exemplar af bladlöss, som erhöllos från 

Hall, voro flera döda, liksom uppblästa och omgifna af ett 

fastare skal, och på bakkroppen befann sig ett litet rundt hål. 

De hade således varit angripna af parasiter, som utgått genom 

denna lilla öppning. Andra voro uppsvällda, gråbrunaktiga samt 

öfverdragna med en luden päls och följaktligen dödade genom 

någon mögelsvamp. Härigenom kunde man hysa den förhopp- 

ning, att härjningen uppnått sin höjdpunkt och härefter skulle 

aftaga eller kanske helt och hållet upphöra. 

Ett par åtgärder ansåg jag mig dock böra föreslå för att 

man skulle komma parasiterna till hjälp. Den ena af dessa be- 

stod uti, att snarast möjligt afslå ärtplantorna och bortföra dem 

från fältet, för att förstöras, om de ej dugde till foder. Detta 

kunde möjligen tillgå på så sätt, att de sammanpackades i högar, 

som täcktes och finge taga hetta, hvarigenom såväl bladlöss som 

deras yngel blefve dödade. Ju hastigare detta kunde ske, desto: 

bättre, på det djuren ej skulle hinna krypa bort. Genast efter 

ärthalmens bortförande borde jorden vältas grundligt med en 

tung vält samt plöjas till fullt djup, på det att den ohyra, som 

möjligen funnes kvar å fältet, måtte krossas och begrafvas. Detta 

förfarande borde medföra god verkan, om det användes i tid, 

d. v. s. innan den vanligen senare på sommaren uppträdande, 

bevingade generationen hunnit framkomma, ty sedermera blir 
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nyttan af arbetet mer tvifvelaktig, alldenstund flygförmågan sätter 

djuren i stånd att aflägsna och utbreda sig öfver närgränsande 

områden. 

I flera andra orter hafva bladlössen under sommaren visat 

sig i större mängd på ärterna, enligt hvad tidningarna haft att 

förmäla. . 

Kornflugan (Chlorops Teniopus MEG.) synes dess bättre 

ej komma att förorsaka någon större skada på Gotland år 1895, 

ty de gjorda undersökningarna 1894 gåfvo vid handen, att ovanligt 

få kornplantor voro af hennes larver angripna. Den 11 juli in- 

samlades några angripna kornstrån, som innehöllo fullvuxna larver, 

men af dessa förvandlades blott den ena till puppa, hvilket in- 

träffade den 3, hvarefter flugan framkom den 17 i samma månad. 

Pupptillständet räckte således i 14 dagar. Hur förhållandet 

gestaltade sig i öfriga landskap är mig obekant, då tillfälle till 

undersökningar ej stodo till buds. 

Ängsmasken (Chareas Graminis Lin.) har i år visat sig 
omkring Umeå, enligt hvad norrländska tidningar haft att för- 

mäla. Någon annan underrättelse härom har ej kommit mig 

tillhanda. 

Jordloppor lära förstört hvitbetsplantorna vid Nettraby i 

Blekinge, så att man måst plöja upp jorden och använda den 

för andra växter. Samma var händelsen vid Stafva på Gotland, 

där 20 tunnland voro angripna. 

Björkarna hafva härjats af insekter i trakten af Katrineholm 

och Vingåker samt i Tjusts härad uti ännu större utsträckning 

än förlidet år, och man antog, att skadedjuren voro larver till 

frostfjäriln. (?) 

Krusbärssägstekeln (Vematus Ribesii STEPH.). Denna stekel, 

hvars larv vanligen kallas krusbärsmasken, uppträder emellanåt i 

stor mängd och aflöfvar krusbärsbuskarna totalt, hvarigenom bär- 

skörden helt och hållet slår fel. År 1893 ägde sådant rum litet 

hvarstädes på Gotland, ty man såg kalätna buskar nästan öfverallt 

i de talrika sma trädgårdstäpporna på ön. Härom ett utförligare 

meddelande i årsberättelsen för nämnda år. Lyckligtvis hör denna 

skadeinsekt till en af de få, hvilkas framfart man tämligen lätt 

kan stäfja, om det sker i tid. Detta oaktadt är det blott sällan 

någon bärodlare vidtager den ringaste åtgärd därför. Äfven 1894 
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visade den sig mycket allmän vid Skäggs, fastän en stor mängd 

larver dödades därstädes föregående år. Då jag nu den 25 maj 

nogare undersökte där varande krusbärsbuskar, visade sig längs 

nerverna på bladens undersida rader af små hvitaktiga och 

aflånga ägg, af hvilka en del började kläckas. Sannolikt äro 

i de flesta fall alla de ägg, som befinna sig på samma blad, 

från en enda hona, och det är dessutom ganska troligt, att hon 

afsätter ägg icke allenast på ett, utan på flera blad, åtminstone 

skedde så förlidet år, då jag hade ett honexemplar, som lade 

ägg 1 ett terrarium. Nu undersöktes sex blad på samma buske, 

och jag räknade de å dem befintliga äggen samt erhöll följande 

tal ab nie’ 1 se st, MO 812, A MO 3 #50, à MO 4 162, 

à n:o 5 170 och à nio 6 300 st. 

Kort” före äggets kläckning synas larvens ögon genom det 

genomskinliga skalet såsom ett par gulbruna, små fläckar, hvilka 

efter hand blifva mörkare, och snart märkas äfven käkar och 

ben. Larven ligger under tiden för det mesta stilla, men ibland 

märker man hans rörelser. Till sist börja de gulbruna käkarna 

att arbeta sig ut genom det tunna äggskalet, därpå hela huf- 

vudet samt första benparet, och så småningom kryper hela larven 

ut ur ägget medelst tillhjälp af de med skarp klo försedda bröst- 

fötterna. Han är nu omkring 2 mm. lång och något genom- 

skinlig. Efter den ansträngning, som utkrypandet förorsakat, 

tager han sig någon hvila, men är dock snart färdig att med 

käkarna angripa bladets yta. Det i tarmkanalen inkomna kloro- 

fyllet synes snart därpå såsom en grön strimma längs midten af 

kroppen. Första angreppet på bladet träffar vanligen helt nära 

den plats, där larven blifvit utkläckt, och här bildas ett litet 

hål, som efter hand förstoras. Då flera larver: utkläckas på 

samma blad, får detta följaktligen en stor mängd dylika hål, 

hvilka snart förstoras tills de sammanflyta, så att till sist endast 

bladnerverna återstå. Härtill åtgår knappast mer än ett dygn, 

om vädret är gynnsamt. Därefter begifva sig larverna till ett 

närsittande blad, men angripa detta i utkanterna. Om de sedan 

oroas, lösgöra de bakkroppen från bladkanten, sträcka honom 

utåt och blifva härigenom tämligen lätt upptäckta. 

Den 3 juni voro de största larverna öfver en cm. långa, 

och en mängd buskar hade angripits, men skadan märktes ännu 
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föga, emedan djuren uppehöllo sig antingen på de nedersta kvi- 

starna eller inuti buskarna. Nu var det emellertid nödigt, att 

söka utrota ohyran, såvida ej hvarenda krusbärsbuske skulle be- 

röfvas sina blad och i följd häraf blifva oförmögen att lämna 

några dugliga bär. 

Fran en redskapsfirma, S. H. Lunp & C:o i Kristiania, hade 

jag till ett pris af 15 kronor, tullen inberäknad, anskaffat en stril- 

apparat, benämnd Vermorel Eclair n:o 1, bestående af en ett par 

meter lång guttaperkaslang, i hvars ena ända en messingsapparat 

är fästad, genom hvilken vattnet utsprides i så fint fördelad form, 

att det bildar liksom ett duggregn. Slangen fastsattes vid en 

vanlig assuransspruta, och befanns apparaten vid försöken ut- 

märkt ändamålsenlig, synnerligast som den kunde vridas åt alla 

håll, så att äfven undersidan af bladen blefvo fuktade. Afven 

medelstora fruktträd kunde medelst detta lilla redskap öfverstrilas, 

om det placerades på den sida om trädet, hvarifrån vinden kom. 

Den vätska, som användes, tillreddes sålunda: sprutan fylldes 

med vatten, hvarefter tillsattes under flitig omrörning '/» gram 

kejsar-(pariser)-grönt till hvarje liter vatten. Detta färgämne är 

mycket giftigt, då det innehåller betydligt med arsenik, och bör 

därför med försiktighet handteras. Medlet försöktes äfven för- 

lidet år med god framgång, men i brist på en ändamålsenlig 

strilapparat, blef det vida sämre utfördt än i år, ty strilningen 

kunde ej efter önskan begränsas till enskilda kvistar, och mycket 

af vätskan rann från bladen ned på marken, hvarigenom åtgången 

blef vida större än behofvet påkallar. Med en vanlig stril kan 

ej heller undersidan af bladen fuktas, hvilket är ett stort fel. 

Då användes dubbelt så mycket färgämne i förhållande till vatten- 

mängden som nu, och följden blef däraf, att man en tid efteråt 

kunde varseblifva många små gröna korn, som ännu voro kvar- 

sittande på bären, hvarför jag ansåg dem otjänliga till användning. 

Vid undersökning af i år medelst den nya apparaten och 

svagare vätska öfverstrilade bär, kunde visserligen något enda 

grönt korn med förstoringsglas observeras, men kvantiteten var 

på det hela allt för ringa, för att kunna orsaka fall af förgift- 

ning. Krusbär från delvis öfverstrilade buskar, användes äfven 

i hushållet, utan att åstadkomma den ringaste skada. Genom 

kemiska undersökningar har man dessutom i Nordamerika utrönt, 
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att sålunda ôfverstrilade frukter efter någon tid, sedan de utsatts 

för blåst och regn, varit fullkomligt oskadliga att förtära. Man kan 

dessutom gå så till väga vid vätskans användande, att all tanke 

på fara måste försvinna; ty om operationen företages nog tidigt, 

medan ännu blott de nedersta eller inuti buskarna belägna 

kvistarna äro angripna af larverna, så kan Ofverstrilningen ske, 

utan att de friska komma i beröring med vätskan, om en eclair- 

apparat därtill användes. Där larverna huserat och bladen upp- 

ätits, vissna bären snart bort och blifva odugliga. Dessutom 

kunna de ju, om man så vill, bortplockas och gräfvas ned i 

jorden, för att ej falla i händerna på barn, sedan de blifvit be- 

handlade med giftet. En enda ôfverstrilning är tillräcklig för 

att döda larverna. Alla stekelägg afsättas dock ej samtidigt, 

hvadan det ofta händer, att larvkolonier visa sig efteråt på 

buskarna, och då måste sprutan naturligtvis åter framtagas. 

En i vätskan doppad krusbärskvist, uppfylld med larver ned- 

sattes, liksom förra året, i ett glas med vatten, och snart bör- 

jade den ena larven efter den andra att släppa bladet, falla ned 

för att dö. Alla gingo samma öde till mötes, fast somliga något 

senare, antagligen emedan de ej genast råkat på något korn af 

färgstoftet under måltiden. 

Ofvannämnda blandning af vatten och kejsargrönt anser jag, 

efter i två år upprepade försök, vara ett mycket verksamt utrot- 

ningsmedel, icke allenast mot krusbärsmask, utan äfven mot 

andra bladätande skadeinsekter; den bör dock, som sagdt är, 

brukas med försiktighet och urskillning. Dess pris är så ringa, 

att inga nämnvärda kostnader äro förenade med dess användning. 

1,000 gram af färgämnet kostar här i Stockholm hos herr BECKER 

3 kronor och är tillräckligt för 2,000 liter vatten, hvarmed ett 

ansenligt antal buskar eller mindre träd kunna befrias från mask. 

Jag vill minnas att själfva giftämnet till öfverstrilning af 5—ıo 

krusbärsbuskar endast kostade 2 ”/s; öre, och detta är ju en små- 

sak, jämförd med den verkan det åstadkommer. Det dyraste 

blir således strilapparaten, men denna kan användas äfven för 

andra ändamål, såsom rengöring och duschning af växter inne i 

rummen, växthus etc., och för en någorlunda stor trädgård kom- 

mer den snart att betala sig. Redskapet ar uppfunnet i Amerika, 

men har blifvit förbättradt i Frankrike. Firman CARL JACOBSEN 
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& C:o här i Stockholm har: lofvat införskrifva en Eclair-spruta, för 

att: möjligen. eftergöras vid dess spruftabrik, hvarigenom priset torde 

blifva något nedsatt, då tull- och fraktkostnader försvinna eller 

minskas. 

Enligt uppgift har man äfven med framgång användt det i 

Tyskland uppfunna medlet mot Nunnan, antinonnin kalladt, mot 

krusbärsmask. (Se Entom. Tidskrift och »Uppsatser i praktisk 

entomologi», 1893, sid. 93). Antinonnin finnes numera till salu 

hos C. NORSTED 1 Kristiania, till ett pris af 6 kronor per kilo- 

gram samt 75 Ore för 50 gram. Det kan före användandet ut- 

spädas med 800 gånger sin vikt vatten. 

Trädlöss. Från herr I. GYLLENSTIERNA på Bjersgård i 

Skåne erhölls den 2 maj detta år några: tallkvistar, hvilka. voro 

behäftade med ohyra — en art mycket små trädlöss — hvilka. 

förmodades komma att förorsaka mycken skada. De visade sig 

först under den torra sommaren 1893, 1 början endast fläckvis, 

men spredo sig hastigt öfver en 8 à ro år gammal furuplantering 

af omkring 300 tunnlands areal, och belägen å en f. d. ljung- 

mark. Visserligen gingo inga plantor ut under det året, men de 

tycktes lida betydligt, och såväl årsskott som barr blefvo korta. 

I år hafva skadedjuren ytterligare spridt sig. 

I ett senare bref af den 4 juni, åtföljdt af en ny sändning 

af kvistar, omnämnes, att »ohyran tycks nu hafva inträdt i ett 

nytt stadium», samt att »den sista tidens ostadiga väderlek synes 

hafva något decimerat densamma, men på de flesta ställen för- 

ökar den sig och kryper upp i de nya årsskotten. Mångenstädes 

tappa nu de manshöga plantorna barren och gå ut.» 

Å de första gången erhållna kvistarna märktes på barken 

små, ullika flockar, och om en sådan söndertogs, visade sig 

inuti. densamma några, knappast för det obeväpnade ögat syn- 

bara, aflångt rundade, brunaktiga ägg. Nyss utkläckta individer, 

äfven de mycket små, voro äfven talrika och kröpo långsamt 

omkring på barken. De senare sända kvistarna hade äfver 

utanpå barken såväl flockar med ägg, som nyss utkläckta larver, 

samt dessutom puppor med rundimentära vingar. Den 8 juni 

visade sig några fullt utbildade, bevingade insekter. 

Undersökningar af skogsinsekter tillhöra egentligen ej min 

befattning, men af intresse för saken företagas dock sådana, så 
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ofta tillfälle erbjuder sig, och jag ville ej heller nu låta ett så- 

dant gå mig ur händerna, utan att söka om möjligt göra några 

observationer. Till den ändan placerades de erhållna, angripna 

skotten bland kvistarna à en 1 trälåda inplanterad, några år 

gammal tallplanta, hämtad från :Martebo myr, och jag hoppades, 

att de ytterst små och ohandterliga djuren skulle af sig själfva 

gå öfver till de friska kvistarna. Detta skedde likväl ej, af hvad 

orsak kan jag icke med säkerhet uppgifva, ty de kvarstannade 

envist pa sin gamla plats och dogo, ‘allt efter som kvistarna 

torkade. Kanske de ej trifdes inne i rum eller hyste motvilja 

för en tallplanta, som uppvuxit under andra förhållanden, än dem 

i Skåne. Något vidare angående den angripna tallplanteringen 

har jag sedermera ej erfarit. 

Fran Vidtsköfle gods i Kristianstads län begärdes upplys- 

ningar angaende ett samtidigt sändt prof på tämligen stora skal- 

baggelarver, som på våren anträffats mellan den öfverst liggande 

sanden och det närmast under befintliga torflagret à en sandkörd 

mosse. Larverna voro som vanligt vid framkomsten döda och 

hoptorkade och således för mig omöjliga att till arten bestämma. 

Följaktligen kunde jag ej heller yttra mig i fråga om deras kom- 

mande uppträdande som skadedjur. Man fruktade nämligen, att 

så skulle ske, och detta var naturligtvis orsaken till sändningen 

och fôrfrägningarna. Jag anhöll visserligen hos förvaltaren, att 

få vidare underrättelse, då de talrika larverna förpuppats och 

förvandlats till skalbaggar, för att sedan kunna afgöra saken, 

men något vidare har ej från honom afhörts, hvadan jag för- 

modar, att djuren ej orsakat någon skada. 

Kornmalen (Zznea Granella Lin.) har under året uppträdt 

i spannmålsbodar och förstört säden, t. ex. vid Virqvarn nära 

Oskarshamn, enligt benäget meddelande af fru SIGNE NORDEN- 

SKJÖLD, samt i Malmötrakten. Orsaken till detta skadedjurs 

närvaro får vanligen tillskrifvas för liten luftväxling i magasinet, 

samt att säden ej nog ofta blir omskyfflad, men det kan natur- 

ligtvis hafva inkommit med inköpt, unken eller illa behandlad 

spannmål. Far det en gang innästla sig, är det ej sa lätt 

att befria sig ifrän detsamma. 

Då larverna omgifva sig själfva äfvensom de angripna kornen 

med en spånad, kunna båda delarna lätt nog genom harpning 
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och sållning aflägsnas samt därefter uppbrännas. Magasinet bör 

noggrannt rengöras, och alla i väggar, tak etc. befintliga springor 

igenfyllas med kalkbruk eller en blandning af tjära och kalk o. d., 

på det att alla smyghål, där larverna kunna inkrypa för att öfver- 

vintra och undergå sina förvandlingar, må blifva tilltäppta. : Efter 

ett dylikt tillvägagående blir dessutom en rengörning jämförelse- 

vis lätt. 

A. E. HOLMGREN uppgifver 1 sitt lilla arbete: »Om skade- 

insekter inom hus» ett sätt att fänga larverna och därigenom 

befria säden från dem. Detta består däruti, att man öfver sädes- 

högarna utbreder våta lakan, mattor o. d., då larverna skola 

församlas därpå och med lätthet kunna aflägsnas och förgöras. 

Efter upprepandet af denna operation skall, enligt nämnda för- 

fattares utsago, spannmålen vara befriad från ohyran. Jag har 

ej varit i tillfälle att själf pröfva detta enkla medel, hvarför det 

af mig blott kan rekommenderas till försök. 

Mjölmalen (Ephestia Kiihniella ZELLER). 

Ephestia Kühniella ZswL. 1. Fjäril, förstorad; 2. D:o i hvila, nat. storlek; 

3. Ägg; 4. Larv; 5. Kokong; 6. Puppa, alla förstorade. 

I sammanhang med förestående torde redan nu böra om- 

nämnas ett annat skadedjur, som uppehåller sig förnämligast i 

mjölkvarnar, men äfven på andra ställen, där mjölupplag äro 

tillfinnandes. Man skulle på grund häraf kunna gifva det den 

ofvanstående svenska benämningen och sålunda till namnet skilja 

det från mjölmottet och kornmalen. Det har visat sig kunna 
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göra ofantlig skada, isynnerhet i kvarnar, där hvete förmales, 

och att detsamma är mycket farligare och svårare att göra sig 

kvitt, än andra på dylika ställen uppträdande skadeinsekter, 

kommer att här nedan visas. Det är ej nog, att djuret skadar 

mjölet, ty stor förargelse åstadkommer det dessutom genom att 

med sina ovanligt hållbara väfnader tilltäppa siktar och såll 

inom få dagar, så att de blifva helt och hållet obrukbara. 

Man hoppades i det längsta, att det hårdare klimatet skulle 

| lägga ett allvarsamt hinder i vägen mot dess förekomst och ut- 

bredning i vårt land, men detta har tyvärr ej visat sig vara 

händelsen, ty förlidet år, eller kanske något tidigare, befanns 

det hafva innästlat sig i ett par eller kanske flera af våra kvar- 

nar, där betydande kvantiteter spannmål förvandlas till mjöl. 

Genom herr G. HOFGREN blef detta för oss nya skadedjurs 

närvaro känd, hvarom meddelande lämnades vid Entom. För- 

eningens sammankomst den 24 februari 1894. Någon under- 

sökning på ort och ställe har likväl jag ej haft tillfälle företaga, 

då ingen därom anmodat mig. Att oombedd intränga på ett så 

godt som förbjudet område, är under alla förhållanden en så 

ledsam sak, att den helst undvikes. Man är nämligen här vid 

lag hos oss, lika väl som i Nordamerika och andra länder, 

mycket ängslig för, att utomstående skola få en aning om hviika 

fataliteter, som ibland inträffa, synnerligast i inrättningar, där 

födoämnen beredas eller förvaras. Sådant hemlighetsmakeri kan 

emellertid sällan lyckas under någon längre tid, och mjölmalens 

uppträdande är följaktligen numera fullt konstateradt, hvarför det 

båtar föga, att vidare söka dölja detta ledsamma förhållande. 

På det hvar och en som läser detta och vill själf taga reda 

på, om hans kvarn eller mjölförråd äro behäftade med ifråga- 

varande skadedjur, bifogas ofvanstående träsnitt, som lämnar en 

god bild af såväl den fullbildade fjäriln som dess alla förvand- 

lingsstadier. 

Att fjärilarten i fråga antingen i ägg-, larv- eller puppstadiet 

medföljer sädespartier, mjöl eller tomsäckar, hvari hvetemjöl för- 

varats, från ett land till ett annat, oberoende af vägens längd, 

och sålunda utbreder sig, torde vara tillräckligt bevisadt, men 

hvar dess egentliga hemland är beläget, därom synes man ännu 

så godt som famla i mörkret. Att den ända in på sjuttiotalet 



32 ENTOMOLOGISK "TIDSKRIFT 1895. 

saknats i mellersta och norra Europa bör väl kunna antagas 

såsom gifvet, då ingen författare tycks hafva känt till densammas 

därvaro före nämnda tid. Som vanligt i sådana fall som detta, 

vill intet land kännas vid djuret såsom sin ursprungliga till- 

hörighet, och de båda" kontinenterna på ömse sidor om norra 

Atlanten hafva hittills tillägnat hvarandra hemortsrätten. Amerika- 

nerna hafva till och med varit så säkra på sin sak, att de gifvit 

namnet »the mediterranean flour moth» åt detsamma, därmed 

häntydande på, att djuret skulle härstamma frän medelhafslän- 

derna. Ett nytt uppslag i saken lämnar visserligen M. RAGONOT'S 

anförande i franska entomologiska sällskapet i december 1892, 

då där! uppgifves, att den af mr A. W. Scott i Proc. Zool. 

Soc. London, 1859 beskrifna //yphantidema Sericarium skulle 

vara samma fjärilart som ZELLERS Aülmiella. 1 så fall vore 

den upptäckt redan för en längre tid sedan och hemmahörande 

i Nya Syd-Wales i Australien. Denna fråga är dock, så vidt jag 

vet, ännu alldeles otillräckligt utredd. 

Enligt miss ORMEROD observerades arten 1 Furopa första 

gången 1877 af d:r Junius Künn i Halle, där den åstadkom 

stor förargelse i en kvarn, hvarest man brukade förmala ameri- 

kanskt hvete. D:r KÜHN ôfverlimnade några hos honom ut- 

kläckta exemplar af fjäriln till prof. ZELLER, som beskref arten 

i Stett. ent. Zeitung 1879, sid. 466, under namnet Kihnzella. 

I England härjade larverna svårt 1887 uti några stora 

mjölmagasiner i London och 1888 likaledes i en ångkvarn i 

landets norra del. Enligt uppgift af mr ARCHIBALD GEIKEI be- 

friades 1887 ett af ofvannämnda magasiner helt och hållet från 

ohyran genom en parasitstekel, Bracon brevicornis. Om detta 

äger sin riktighet, skulle sannolikt stora förluster äfven på andra 

håll kunnat förebyggas eller reduceras, i fall man uppsamlat sä- 

dana parasiter för att lefvande utplanteras i andra, af mjölmalen 

besvärade lokaler. 

I Holland visade sig skadedjuret först i en vermicelli- 

fabrik år 1881 och sedermera på flera andra ställen i landet, 

äfvensom i Belgien, samt förorsakade stora förluster och besvär. 

Alla försök att genom desinfektion fördrifva detsamma misslycka- 

des, hvarför man där ansåg, att det enda verksamma utrotnings- 

medlet vore en genomgående rengöring af den förpestade lokalen. 
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Fjärilarten har enligt d:r KARSCH äfven uppträdt på åtskilliga 

platser vid nedre Rhenfloden. 

Någon svårare härjning genom detta skadedjur synes icke 

hafva inträffat i Nordamerika förr än 1889, oaktadt det antag- 

ligen funnits där redan förut, men kanske tilldelats ett annat 

namn. Utbrottet af härjningen eller pesten, som den där brukar 

benämnas, ägde rum i en stad i Canada och blef så intensivt, 

att guvernementsstyrelsen i Ontariodistriktet måste ingripa för 

att åstadkomma en utredning samt se till, hvad som kunde ut- 

rättas för att hindra pestens vidare utbredning. Kvarnindustrien 

är nämligen i Nordamerika, som man vet, af den betydenhet, 

att ett allvarsamt hinder i dess verksamhet skulle förorsaka 

landet enorma förluster. 

Den»af d:r P. H. BRYCE, sekreteraren i provinsen Ontarios 

»Board of Health», afgifna berättelsen rörande ofvannämnda sak, 

är numera af stort intresse äfven för oss, hvarför jag anser mig 

böra i korthet referera densamma. 

I mars månad 1889 syntes en och annan liten fjäril flyga 

omkring i bottenvåningen af en inom provinsen belägen kvarn, 

utan att man dock fästade någon särskild uppmärksamhet därvid. 

Uti april hade fjärilarna äfven spridt sig i de högre upp i bygg- 

naden belägna våningarna, i maj märktes larver ibland mjölet 

och i juni sådana i stor myckenhet. I juli tilltogo de ännu 

mera i mängd, hvarför man i medlet af månaden stängde kvar- 

nen, för att, under en dag eller så där omkring, rengöring af 

siktar etc. skulle kunna äga rum. Denna bestod i tvättning med 

saplut och kalkvatten. Elevatorn och alla andra maskiner, äf- 

vensom det inre af byggnaden från golf till tak, ända till små 

spikhål och andra gömslen, underkastades denna operation. Därpå 

sattes maskinerna åter i gång, men efter endast fyra dagars för- 

lopp voro siktar samt andra redskap och maskiner ånyo öfver- 

fyllda med fjärilar, larver och deras väfnader, hvarför en ytter- 

ligare rengöring blef nödvändig. Nu kom man till den öfver- 

tygelsen, att vidare utrotningsförsök knappast tjänade något till, 

om de utfördes på förenämnda sätt. Man ansåg till och med, 

att kvarninnehafvaren knappast hade annan utväg öfrig, än att 

öfvergifva lokalen och bygga upp en ny kvarn. (Se J. FLETCHER, 

Insect Life 1880, s. 187%) 

Entomol. Tidskr. Arg. 16, H. 1 (1895). 
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Första assistenten vid åkerbruksdepartementets entomologiska 

afdelning i Washington, mr L. O. HOWARD, besökte tillsammans 

med mr FLETCHER i augusti 1889 de mest angripna platserna i 

Canada, under en af den sistnämnda förrättad inspektionsresa, 

och beskrifver äfven de åtgärder, som af guvernementsstyrelsen i 

Ontario vidtagits. Han säger, att rengöringen skedde mycket 

grundligt, ty maskiner och alla flyttbara saker fördes ur huset 

och behandlades med ånga. Väggarna renskrapades och allt 

löst af trä uppbrändes; dessutom röktes med svafvel inne i 

byggnaden, och hvarje liten fläck omkring maskinerna utsattes 

för lågan af en petroleumfackla. 

Mr HOWARD kom härunder ı tillfälle att äfven besöka ett 

etablissement, som var snart sagdt öfverfullt med skadedjur, ty 

knappast en springa eller ett litet hål kunde upptäckas, som 

saknade dylika invånare. De små fjärilarna flögo omkring såväl 

inne i själfva byggnaden som utanför och kommo otvifvelaktigt 

att utvandra till närbelägna mjölupplag, för att där fortsätta 

förstörelseverket. 

Den hastighet hvarmed djuren under gynnsamma förhållanden 

förökas är i sanning förvånansvärd. Såsom ett exempel härpå 

kan anföras, att i en byggnad af 75 fots längd och 25 fots 

bredd blefvo alla fyra våningarna under en tid af sex månader 

så öfverfyllda af individer i alla stadier, att icke allenast red- 

skap, de minsta vinklar och vrår, utan äfven tak och väggar 

voro tätt besatta af dem och deras kokongväfnader. Enligt prof. 

H. LANDOIS har genom anatomisk undersökning utrönts, att ett 

enda honexemplar kan i sin bakkropp innesluta ej mindre än 

678 ägg. 

Hvad utrotningsmedlen beträffar, har man ännu ej på långt 

när kommit till några fullt tillfredsställande resultat, då ej andra, 

än en noggrann rengöring af allt, som finnes inom den förpestade 

lokalen, äro kända, och äfven detta synes medföra en tämligen 

osäker verkan. Såväl fjärilns som kokongernas motståndskraft 

är, efter hvad det tyckes, högst ovanlig hos så små och bräckliga 

djur, och detta ökar naturligtvis svårigheterna i hög grad. Miss 

ÖRMEROD föreslår att medelst slang föra het ånga till alla af 

skadedjuren intagna platser, och detta borde väl kunna uträtta 

ej så litet, såvida det kan ske nog grundligt. 
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Hvad som borde göras, ifall denna ohyra kommer att vinna 

burskap äfven hos oss, är för närvarande ej så lätt att före- 

skrifva, i betraktande af de stora svårigheter och kostnader, 

som äro förknippade med de hittills använda åtgärderna. Af 

stor vikt för hvar och en, som ägnar sig åt beredning af eller 

handel med hvetemjöl, är först och främst att hafva ögonen 

öppna, på det han må kunna upptäcka fienden förrän den tagit 

öfverhand, ifall något skall kunna göras för att bli den kvitt, 

innan det blir för sent. Risken af uppskof och sakens för- 

döljande här vid lag kan bli allt för stor, hvarför det torde 

vara förståndigare att från första stund man märker, att ohyra 

inkommit i ett mjölupplag eller en byggnad, där hvetemjöl till- 

verkas, sätta sig i förbindelse med sakkunnig person, för att 

först få reda på, hvilket skadedjuret kan vara och sedan erhålla 

de anvisningar till dess fördrifvande, som möjligen kunna lämnas. 

Ett radikalmedel skulle visserligen kunna föreslås, ifall det 

någon gång kunde tillämpas, och detta vore, att låta kvarnen 

hvila någon tid sedan en grundlig rengörning försiggått, på det 

att de ännu kvarvarande skadedjuren och deras afkomma skola 

sakna lifsmedel och följaktligen dö eller begifva sig bort från 

stället. Verket skulle likväl under tiden kunna begagnas till 

förmalning af råg, om det nämligen äger grund, hvad man i 

utlandet skall hafva erfarit, att djuren ej uppehålla sig bland 

rågmjöl. Detta torde dock först böra närmare undersökas och 

utredas. 

Lilla eller trädgårdsållonborren (Lhyllopertha Horticola 

LIN.) visade sig i år vara ett ganska farligt skadedjur, ty den 

anföll i stora skaror sockerbetplantorna i Kristianstadstrakten, 

så att en del fält måste upplöjas och användas för andra växter. 

Den är i denna del af Skåne, där det är godt om sandmarker, 

mycket allmän och kan sannolikt åstadkomma stora förluster, 

sedan man kommit sig i gång med att odla sockerbetor. 

På Gotland voro fruktträden så angripna af larver, att äpple- 

skörden blef ganska ringa, ty en del träd lämnade knappast en 

enda frukt. De värsta skadedjuren voro som vanligt frostfjäriln 
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(Cheimatobia Brumata Lin.) och äpplevifveln (Axthonomus 

Pomorum VAN.) Emot den förstnämnda hade inga utrotnings- 

medel användts föregående senhöst, och det var därföre ej att 

undra på, om den nu gjorde skada, då så skett äfven under de 

närmast föregående åren. 

Den sistnämnda öfvervintrar såsom skalbagge på undangömda 

och skyddade ställen och framkommer följande vår för att para 

sig och lägga ägg. Med det långa snytet borrar honan ett hål 

i blomknoppen och nedlägger däri ett ägg. Under blommans ut- 

veckling angriper den späda larven först ståndare och pistiller, 

sedan blombladen och slutligen blomfoder och fruktämne, hvari 

enagas fördjupningar, hvilka sedan blifva bruna och öfverdragas 

med mögel. Blombladen blifva äfven efter angreppet bruna, närma 

sig hvarandra och bilda liksom en huf öfver larven, som således 

blir dold och skyddad mot kyla, regn och andra olägenheter. 

Slutligen affaller den sålunda skadade blomman. Larven saknar 

fötter och ligger på sidan, med kroppen bågböjd, då han äter. 

Larven blir 6 mm. lång, är något afsmalnande mot ändarna, 

smutsigt gulhvit med en och annan mörkare, rödaktig fläck, syn- 

nerligast på buksidan. Dessa fläckar uppkomma därigenom, att 

tarmens innehåll här och där synes igenom det genomskinliga 

skinnet. Hufvudet svart, bröstet har 6 runda knölar, 3 på hvarje 

sida, i stället för fötter. Sista kroppsringen något utdragen och 

afsmalnande bakåt. På ryggen befinna sig 8 tvärgående åsar, 

hvar och en i midten bildande en trubbig knöl. 

Puppan är något krumböjd samt har snytet (vosZrum) och 

benen fritt liggande utanpå kroppen. Den 28 maj och 2 juni 

insamlades flera blommor och däri befintliga larver, hvilka alla 

voro den 4 förvandlade till puppor. Den 15 juni blefvo flera 

skalbaggar utkläckta, alltså efter en pupptid af blott omkring 10 

dagar. Sällan påträffades någon puppa i den af larven inrättade 

bostaden inuti blomman, hvadan det synes, som om: han faller 

till marken, för att där undergå förvandlingen. 

Något fullständigt verkande utrotningsmedel mot dessa larver 

är ej så lätt att utfinna, då de under sitt tak äro skyddade mot 

for dem skadliga ämnen. Förgiftningsförsök torde således visa 

någon verkan, endast om de företagas vid den tid, då honorna 

lägga sina ägg, d. v. s. redan innan blommorna slagit ut. Å 
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mindre träd, som oftast lära angripas af ifrågavarande insekt, 

kunna de skadade och bruna blommorna afplockas och larverna 

förstöras, men då är likvisst skadan redan skedd för den gången. 

Att låta höns, särskildt kycklingar, vistas 1 fruktträdgården, kan 

ej nog rekommenderas, då många skadliga larver falla till marken 

sedan de blifvit fullvuxna och där blifva ett lätt byte. Om man 

observerar en flock kycklingar ströfvande mellan träden, kan man 

ej annat än förundra sig öfver deras stora ifver att oupphörligt 

söka bland gräset samt att de så ofta tyckas uppsnappa något 

däri; men man kan vara öfvertygad om, att en del eller kanske 

det mesta af deras fångst utgöres af skadliga larver eller full- 

bildade insekter, som nedfallit eller under dagen vistas dolda i 

gräset under träden. 

Innan denna redogörelse afslutas, torde det ej vara ur vägen 

att lämna några upplysningar, särskildt om ett par insekter, som 

antagligen förr eller senare komma att utöfva ett menligt in- 

flytande på den under senare åren högt uppdrifna sockerbet- 

odlingen i vårt land. En för detta ändamål afsedd tafla, fram- 

ställande dessa djur uti sina olika utvecklingsstadier bifogas, på 

det att hvar och en betodlare må komma i tillfälle, att själf lära 

känna igen i fråga varande skadedjur, i fall de skulle någon gång 

uppträda och göra ofog på hans betåkrar. Det är förnämligast 

den ena af 'de framställda arterna, nämligen gulhåriga skinnar- 

baggen, som hittills uppväckt farhågor för framtiden genom att 

förorsaka skada på kornbrodd, potatisplantor och hvitbetor. Den 

andra arten, svarta skinnarbaggen, lefver ungefärligen på samma 

sätt som den förra och är mycket illa anskrifven i Tyskland, 

men har hos oss ännu ej åstadkommit synnerlig förargelse. Rö- 

rande en del insekter kan man dock numera knappast våga an- 

taga, att de ej förr eller senare skola komma att på ett eller 

annat sätt blifva skadliga, då erfarenheten så många gånger visat, 

att äfven sådana, som ansetts fullkomligt menlösa, helt oväntadt 

kunnat uppträda såsom verkliga skadedjur. 

Den tredje, eller lappska skinnarbaggen, har visserligen efter 

hvad man ännu vet ej hittills gjort annat ofog, än att angripa 

fiskvaror 1 våra nordligaste bygder, men får intaga en ledig plats 

å taflan bredvid sina nära släktingar, då dess förvandlingsstadier 
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Hittills varit föga kända, samt emedan dess larver lätt kunna för- 

växlas med de båda andra arternas. 

LINNÉS genus Sz/pha betraktas numera som en särskild 

familj inom den stora grupp af skalbaggar, hvars spröten (an- 

tenner) i spetsen äro försedda med en knapplik klubba. Det 

har sedermera blifvit sönderdeladt i flera mindre släkten, hvari- 

genom de tre arter, som här nedan komma att omnämnas, blifvit 

hänvisade till hvar sitt släkte. Representanterna för ifrågavarande 

familj äro tämligen stora insekter, och hos den grupp, om hvilken 

det nu är fråga, d. v. s. de egentliga silpherna eller asbaggarna, 

är kroppen bred och ganska platt. ‘Täckvingarna äro på ytan 

vanligen punkterade eller knöliga och försedda med längsgående, 

upphöjda, smala ribbor. 

Deras föda utgöres i allmänhet af döda djurkroppar, och de 

äro därigenom på det hela taget nyttiga varelser, som påskynda 

sådana illaluktande föremåls förintelse, hvilka eljest skulle för- 

pesta luften under en längre tid. De kunna således betraktas 

som en af naturen själf inrättad sundhetspolis. Dock gifvas 

undantag från denna regel, i det en och annan art angriper 

lefvande insekter och larver eller öfvergår till vegetarian samt 

således håller till godo med späda plantor, blommor, svampar 

eller ruttnande vegetabilier. Huruvida detta nu beror på bristande 

animalisk föda eller af förändrad smak torde ännu vara tämligen 

outredt, fast man vanligen antager det förra. Under min vistelse 

i Norrbotten 1892 hade jag flera lefvande, fullbildade exemplar 

samt larver af gulhåriga skinnarbaggen inne under en glaskupa, 

som stod på jord, i hvilken några späda kornständ voro in- 

planterade. Alla individerna spisade flitigt af de gröna och 

saftiga bladen, men angrepo äfven inlagda larver af gräsflyet 

eller ängsmasken, och jag kunde ej märka, att de föredrogo det 

ena slaget af födoämnena framför det andra, ty de anföllo det 

första, som kom 1 deras väg, till och med sina egna larv- 

kamrater. Se vidare om denna insekt i Entomol. Tidskrift 

samt »Uppsatser i praktisk entomologi» för 1893, sid. 24. 

Utförligare beskrifningar på de fullbildade insekterna med- 

delas ej här, då figurerna å taflan torde lämna tillräcklig ledning 

för deras igenkännande. Alla figurerna äro från efter naturen 

utförda originalritningar. 
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Gulhåriga skinnarbaggen (Ozccoptoma (Silpha) Opaca 

LIN.). Brunsvart eller gråbrun, utan glans, ofvan betäckt med 

korta, gulaktiga och tilltryckta hår. Flygvingar finnas. Fig. ı 

å taflan: 

Ägget, fig. 3, är aflångt rundadt och hvitaktigt. Under 

äggläggningen borrar honan sin något utstående bakkroppsspets 

ned i jordytan, afsätter där ägget, krafsar något lös jord där- 

öfver medelst bakfötterna samt tillplattar sedan densamma med 

bakkroppen, så att intet spår märkes efter operationen. Hon 

förfar sålunda för att bereda ägget skydd, dels mot oblid väder- 

lek, dels mot egna kamrater och andra djur, hvilka ej underlåta 

att uppäta detsamma, om det kommer i deras väg. I Norrbotten 

sker äggläggningen vanligen i slutet af juni, i sydligare lands- 

delar antagligen något tidigare, allt naturligtvis beroende af väder- 

lekens beskaffenhet. Efter omkring 10 dagars förlopp, d. v. s. 

1 början af juli utkläckas larverna. 

Larven, fig. 4—5, är svart, glänsande, kroppsringarnas 

sidokanter spetsvinkliga samt gulaktiga; fullvuxen är han omkring 

9 mm. läng. Spröten (antennerna) äro tämligen korta, treledade, 

glest korthäriga, samt räcka ej längre än första kroppsringen, dä 

de läggas bakåt; 2:a leden kortast, mot yttre ändan något ut- 

vidgad och snedt afhuggen; den yttersta leden smalast och längst; 

längdskillnaden mellan de tre lederna dock obetyglig. Första 

(den närmast hufvudet belägna) kroppsringen är ungefärligen lika 

lang som de båda följande tillsammans. Förvandlingen till puppa 

ägde i Luleåtrakten rum i slutet af juli och således omkring 20 

dagar efter larvens utkläckning. 

Larverna äro mycket glupska och uppäta hvarandra, ifall 

annat lifsmedel tryter, åtminstone var förhållandet så i fången- 

skapen. Den anfallande biter först ett hål på sidan af den sva- 

gare kamratens kropp och .utsuger därigenom dess inre delar tills 

endast skinnet återstår. Då en larv angriper ett blad, börjar han 

i dess spets och fortsätter sedan nedåt i kanterna, hvarvid 

ej hela bladmassan förtäres, utan egentligen endast saften och 

klorofyllet, hvarefter det öfriga af bladet krymper tillsammans och 

vissnar. Den skada han gör blir därför ringa på en kraftig 

jord, såvida han ej är till finnandes i en större myckenhet. 
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Puppan, fig. 9—ıo, är 8 mm. lång, till färgen gulhvit och 

har nästan samma form som den fullbildade insekten. Huru länge 

puppstadiet varar, kan jag ej af egen erfarenhet uppgifva, dä de 

larver, som hemfördes från Norrbotten, under hemvägen dogo, 

utom två, som visserligen undergingo förvandling, men dogo 

äfven de under resan till Gotland. Förpuppningen äger rum 

nära jordytan eller under därpå liggande blad etc. 

Denna skalbagge har länge varit känd såsom ett ganska 

farligt skadedjur. Man blef redan 1844 tillräckligt bekant med 

den både i Frankrike och Irland, där såväl då som de närmast 

efterföljande åren stora fält med sockerbetor blefvo helt och 

hållet ödelagda genom dess larver. Sedermera har den äfven 

uppträdt i Holland, där larverna 1877 härjade stora rapsfält i 

närheten af Amsterdam. Icke allenast rapsplantorna, utan äfven 

allehanda ogräs, till och med syror (Xwmex) fingo därvid stryka 

med. I Norge och Finland hafva larverna vid flera tillfällen 

visat sig i stor myckenhet på mer enstaka områden och gjort 

skada på kornbrodd, men äfven angripit klöfver, syror och häst- 

hof (Zussilago). Vi hafva oss ej bekant några härjningar af 

betydenhet från denna insekts sida i vårt land, men väl smärre 

sådana, som t. ex. vid Klöfsjö och nu senast inom Kristianstads 

län; men detta borgar ej för, att icke djuret kan förr eller 

senare komma att förorsaka större förluster på sockerbetorna. 

Utländska författares åsikt att det är nyss utförd gödsel, 

som lockar skalbaggarna till åkrarna för att däri lägga sina ägg, 

tror jag för min del bör anses som ett blott och bart antagande, 

såsom icke grundad på verklig erfarenhet, åtminstone om jag får 

döma efter egna‘ observationer angående äggläggningen såväl i 

terrarier som ute i det fria. Gödning med konstgjorda gödnings- 

ämnen måste dock rekommenderas, äfven om dessa ej direkt 

verka såsom fördrifningsmedel, fastän det kan tyckas, att de 

salter, som i stoftfint tillstånd fastna på bladen, borde göra 

dessa mindre smakliga. Största nyttan af dylik öfvergödning 

torde dock uppstå därigenom, att plantornas motståndskraft ökas 

och nya blad snart utskjuta, då rötterna äro friska. 

Skarp vältning å det angripna fältet eller öfverstrilning med 

vatten och parisergrönt (!/2 gram af det sistnämnda till hvarje 

liter vatten) på de ställen där larverna äro talrika, blifva nog 
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till nytta, isynnerhet om djuren frambryta från en sida af fältet 

och därifrån sprida sig inåt detsamma, hvilket förhållande obser- 

verats, åtminstone under en af de hos oss kända härjpingarna. 

Vid en ôfverstrilning med 1 del kolsvafla till 10—20 delar 

vatten skola larverna dö ögonblickligen, enligt hvad man erfarit 

i utlandet. 

Ett helt och hållet ödelagdt fält bör först skarpt harfvas 

och vältas, ej en utan hälst flera gånger, innan pupporna hunnit 

förvandlas till skalbaggar, samt slutligen plöjas. 

Svarta skinnarbaggen (Phosphuga (Silpha) Atrata LiN.), 

fig. 19. Svart eller rödbrun, utan hår, tätt och skrynkligt punk- 

terad. Flygvingar saknas. Nyss utkläckt är den gulröd, men 

mörknar eller svartnar mer och mer, allt efter som skalet hårdnar. 

Larven, fig. 20, är långsträckt, glänsande svart; första kropps- 

ringen knappast längre än den andra. Spröten, fig. 21, längre 

än föregåendes, korthåriga och räcka längre bakåt än första 

kroppsringen; 1:a leden kortast, 2:a något längre, i spetsen tvärt 

afhuggen, 3;e längst och smalast. Omkring den 20 juli hittades 

en larv bland grönsaker i Skäggs trädgård och inladas på jord 

i en ask, där han ofvanpå jordytan förvandlades till puppa den 

23 i samma månad. 

Puppan, fig. 22, är gulhvit och till formen tämligen olik 

den föregående artens, i det framkroppen är betydligt bredare än 

bakkroppen, som småningom afsmalnar mot spetsen. Redan den 

30 juli var den puppa jag hade fått af larven förvandlad till 

skalbagge, hvadan puppstadiet räckte i blott sju dagar. 

I Tyskland har denna skinnarbagge uppträdt upprepade 

gånger på sockerbetfälten och visat sig kunna åstadkomma betyd- 

liga förluster. Hos oss är blott ett enda fall ännu kändt, då 

den befunnits angripa odlade växter, nämligen 1889 vid Alanäset 

i Jämtland. Det var dock endast i en trädgård skadan obser- 

verades, förnämligast på kål och andra köksväxter. 

I Tyskland har man försökt döda larverna genom att beströ 

de angripna plantorna med aska, kalk, kalisalter etc., men dessa 

medel hafva gjort föga verkan i det afseendet. Man har ansett 

att vältning, hackning, skyffling o. d. göra en bättre verkan, då 

sådana arbeten kunna försiggå. Ett annat medel har äfven 

användts och detta med god framgång, enligt intyg från flera 
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personer. Det består uti att släppa ut fjäderfä, särskildt höns 

och kycklingar på fältet, där skadedjuren visa sig. Till den 

ändan uppfördes ett provisoriskt hönshus på fältet, där hönsen 

fingo tillbringa nätterna. Om morgnarna erhöllo djuren ett godt 

mål mat, bestående af kokt potatis etc., och därpå släpptes de ut 

på åkern samt visade sig där mycket flitiga i utrotningsarbetet, isyn- 

nerhet kycklingarna. De äldre hönorna ville gärna nappa at sig 

äfven betbladen, men detta hindrades därigenom, att de fingo 

ständigt rycka framåt, därtill pådrifna af en vaktare. Uti ett för 

ändamålet upptaget dike, om en fots djup och med lodräta väg- 

gar, nedföllo massor af larver, på hvilka en flock ankor snart 

nog gjorde slut. 

Man har funnit, att äfven starar och kråkor göra mycken nytta 

vid denna insekts härjningar, emedan de förtära tusentals individer. 

Lappska skinnarbaggen (7 Lanatophilus (Silpha) Lapponi- 

cus FABR.), fig. 12, liknar mycket en annan, närstående art, Th. 

Kugosus LinN., som är allmän, åtminstone i södra och mellersta 

Sverige, men skiljer sig genom gulhårig framkropp, samt däri- 

genom, att upphöjningarna mellan täckvingarnas ribbor äro run- 

dadt knöllika och ställda i nästan regelbundet räta linier. 

Larven, fig. 14—15, är svart, något glänsande och liknar 

de föregående arternas, men de tre främsta kroppslederna äro 

ungefärligen lika breda, hvaremot de följande tillsammans bilda 

en bredare, aflångt oval figur; första ringen något längre än den 

andra. Spröten, fig. 16, äro korta, 1:a och 2:a lederna nästan 

lika långa, den sistnämnda tjockare mot spetsen och snedt af- 

hnggen, den 3:e smalare och kortare än hvar och en af de båda 

andra. 

Puppan, fig. 17—18, är till formen lik gulhäriga skinnar- 

baggens, men något bredare framtill. Till färgen är hon gulhvit. 

Arten tillhör de norgligaste delarna af Skandinaviska halfön 

och dess sydligaste gräns torde vara i Dalarnes och Gudbrands- 

dalens fjälltrakter. 

Rese- och förrättningsdagarna uppgingo under året 1894 till 

98, däraf 82 på Gotland och 16 i Kristianstads län. Skrifvelser 

och undersökningar af insända prof hafva varit något flera än 
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förlidet år, nämligen 76. Häri äro inberäknade från Landt- 

bruksstyrelsen infordrade utlåtanden, tidningsuppsatser etc. 

Skriftliga meddelanden angående de åtgärder, som i Sverige 

blifvit vidtagna i och för upprättandet af en entomologisk för- 

söksanstalt, samt andra, den praktiska entomologien tillhörande 

ämnen, hafva på begäran lämnats till Finland, Norge och Nord- 

amerikas Förenta Stater. 

Färglagda teckningar, framställande skadeinsekter och deras 

utvecklingsstadier hafva under sommaren liksom föregående åren 

blifvit utförda, så ofta material funnits att tillgå. Några af 

dessa teckningar hafva blifvit reproducerade såsom träsnitt eller 

ä den tafla, som åtföljer denna berättelse, och således äfven i 

Entomologisk Tidskrift samt »Uppsatser i praktisk entomologi», 

för att sålunda komma till allmänhetens kännedom. För att 

vara i tillfälle, att äfven hvad på mig ankommer, så långt ske 

kan bidraga till spridandet af allmännare insikter i den praktiska 

entomologien har jag fortfarande utöfvat redaktörskapet af nyss- 

nämnda publikationer, oaktadt därpå måste användas ganska 

mycken tid. 

Under sommarresorna hafva insamlats och preparerats hvad 

som öfverkommits af skadeinsekter, afsedda till undervisnings- 

materiel vid skolor. 

Herr magister ENZIO REUTER i Helsingfors, som emellanåt för 

finska statens räkning arbetar med skadeinsekter, anhöll att under 

någon kortare tid få deltaga i mina undersökningar på Gotland, 

och anlände för detta ändamål dit den 9 juni. Tyvärr blef besöket 

allt för kort, emedan ett telegram nödgade honom att så godt 

som genast återresa till Finland, där ett insektangrepp börjat, 

hvilket troddes härröra från ängsmasken. 

Konsul Cart AD. CARLSON i Visby har underrättat mig, att 

han försäljer den parasitsvamp, som går under namnet Dofrytıs 

Tenella (Isaria Densa) och användes mot ällonborrelarver. 

Priset per sporkapsel är 9 kronor, och bruksanvisning med- 

följer. 

Apotekaren F. A. JOHANSON i Dannemora meddelade i bref, 

att han tillhandahåller ett af honom uppfunnet medel mot mjöl- 

dagg, benämndt Agua aphidina, och anhöll om intyg rörande 

dettas användbarhet, sedan det af mig blifvit pröfvadt. 
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Den utländska litteraturen rörande skadeinsekterna har som 

vanligt uppmärksammats så långt ske kunnat, men dess rikhaltig- 

het är numera sådan, att därtill fordras mer tid, än hvad under 

nuvarande förhållanden står mig till buds, då göromål utom 

"tjänsten måste anlitas såsom existensmedel. De mest omfattande 

arbeten i praktisk entomologi utkomma numera i den Nord- 

amerikanska Unionen och Canada, och jag kan hädanefter hoppas 

att erhålla dem alla, sedan »The Association of Economic 

intomologists», bestående uteslutande af fackmän, haft vänlig- 

heten invälja mig till utiändsk ledamot. Den, som tillhör detta 

sällskap, är nämligen pliktig byta publikationer med öfriga med- 

lemmar. 

Förklaring öfver taflan 1. 

Fig. 1. Gulhåriga skinnarbaggen (Oiceoptoma Opaca Lin.). 

» 2. Hanens bakkropp. 

3. Ägg. 
4. Larv. 

DS. » förstorad. 

» 6. Käkar. 

7. Sprote. 

8. Ben. é 

» 9. Puppa, sedd ofvanifrån. 

> ken » » nedifrån. 

» 11. Kornplanta med larver. 

» 12. Lappska skinnarbaggen (Thanatophilus Lapponicus FABR.). 

» 13. Bakre delen af hanens täckvingar. 

» 14. Larv. 

» 15. » förstorad. 

» 16. Spröte. 

» 17. Puppa. 

Sie » — förstorad. 

» 19. Svarta skinnarbaggen (Phosphuga Atrata TAx.). 

2. 20,  Lary 

» 21. Sprôte. 

22. Puppa. 

Stockholm i december 1894. 

Sven Lampa. 
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OM ENTOMOPHYTA SVAMPARS SMITTFÖRMÄGA 

PÄ FRISKA FJÄRILLARVER. 

Under de är jag sysslat med entomologi, har jag ständigt 

haft ett vaksamt öga fästadt på parasitsvamparna inom ofvan 

nämnda grupp, dels för att söka skydda de larver, som jag upp- 

födt, dels för att få större kännedom om dylika svampars ut- 

veckling. Efter att förut under mina botaniska studier hafva 

något sysselsatt mig med rostsvampar å odlade trädgårdsväxter, 

anställer jag numera experimenter nästan uteslutande med arter 

af förstnämnda svampgrupp. Flera sådana försök hafva påbörjats, 

men resultaten motsvarade ej förväntningarna i anseende till brist 

på tid och erforderlig tillsyn. Först förliden sommar kom jag 

att fullfölja och närmare Öfvervaka ett sådant experiment. 

Under en exkursion fann jag nämligen bland mycket annat 

äfven några larver till bokspinnaren (Dasychira Pudibunda L.), 

bland hvilka två vid hemkomsten voro mindre lifliga än de andra, 

hvarför jag trodde dem vara hemsökta af parasitsteklar. De in- 

lades därför i en särskild glasburk, där de snart dogo. Efter 

några dagar flyttades mumierna till ett annat förvaringsrum, och 

då upptäckte jag i deras andhål fina, ullika svampmycelier. De 

lades nu under en glaskupa och höllos fuktiga, hvarefter de snart 

blefvo betäckta af ett för blotta ögat mjölliknande stoft. Nu var 

rätta tiden inne att pröfva svampens smittförmåga, och ett ypper- 

ligt tillfälle härtill stod mig till buds, då jag hade till hands ett 

förråd af omkring ett hundra insamlade larver af frostfjäriln 

(Cheimatobia Brumata L.). Dessa förvarades i en glasburk och 

voro mycket lifaktiga. Fyra af dem afskildes och de öfriga läm- 

nades : till försök. De smittförande mumierna torkades något, 

hvarefter de afborstades i ljumt vatten, hvarmed sedan frostfjäril- 

I 
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larverna samt deras foder ôfverstrilades. Resultatet visade sig 

snart, ty redan efter 12 timmar syntes larverna mindre lifliga, 

och på en och annan af dem visade sig en blågrå fläck, som 

tilltog alltmer i storlek. Dessa fläckar varsnades till en början 

alltid i hufvudets närhet, kanske på grund däraf, att smittämnet 

inkommit med födan, d. v. s. de öfverstrilade äpplebladen, åt- 

minstone är jag böjd att tro detta, i följd af flera gjorda iakt- 

tagelser. Härmed vill jag dock ej hafva sagt, att icke sjuk- 

domen äfven kan angripa larver och puppor så att säga utifrån, 

ty härpå har jag åtminstone ett exempel. Inom fyra dagar voro 

larverna döda, och borstformiga knippen af svamptrådar utsköto 

från deras andhål och munöppningar, och inom kort var burkens 

hela innehåll sammanväfdt af ett spindelväf liknande svampludd. 

Ett nytt försök anställdes med några larver af kalflyet (Ma- 

mestra Brassice 1). Dessa fuktades lindrigt och öfverpudrades 

med sporer från frostfjärillarvernas parasitsvampar samt infördes 

i en bur, tillika med friska kålblad. Någon sjukdom visade sig 

ej på dem att börja med, ty de åto och voro lifliga i flera da- 

gar, hvarför jag, för att se hur stor motståndskraft de kunde 

hafva, öfversprutade nya blad med svampemulsion och inlade 

dem i buren. Nu inträdde likväl en märkbar förändring med 

larverna, deras goda aptit upphörde och de började krypa oroligt 

omkring. De framhärdade visserligen sålunda under några dagar, 

men dukade till sist under för sjukdomen, hvarefter andhålen 

äfven nu blefvo försedda med knippen af svamptrådar. Dessa 

trådar voro dock af annan form än dem på frostfjärillarverna, 

ty de hade spetsarna äggformigt utvidgade, då de sistnämnda 

däremot voro tjockast på midten. 

Dylika i ändan utvidgade svamptrådar har jag förut obser- 

verat på en parasitsvamp hos puppor till gammaflyet (Plusia 

Gamma 1), hvarom några ord torde få anföras. Denna fjäril 

uppträdde under sommaren 1892 1 stor myckenhet uti Stock- 

holms skärgård, och larverna förorsakade ej ringa skada på 

sallat, betor m. fl. växtslag. I november samma år insamlade 

jag 18 puppor af arten, och följande vår tillvaratogs ytterligare 

46 stycken, som öfvervintrat under löfhögar i min trädgård. De 

på hösten erhållna lämnade alla (utom en, hvars bakkropp blifvit 

skadad) utbildade fjärilar, men de andra, som insamlades på våren, 

2 
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öfverdrogos med ett ämne af blygrå färg. Som jag trodde, att 

detta berodde på torka, öfverstrilades de med vatten, hvarigenom 

äfven den jordbädd, hvarpå de lågo i buren, blef fuktig. Nu 

visade det sig snart hvaraf det mjöllika öfverdraget bestod, ty 

från ledfogningarna i puppornas bakkroppar samt andhålen utsköto 

knippen af svamptrådar, hvilkas spetsar voro klubblikt utvidgade. 

Alla de 46 pupporna voro angripna af dessa parasitsvampar och 

följaktligen döda. Hur svamparna kunnat innästla sig i pupporna 

under vintern är för mig en olöst fråga, ty att så varit förhållan- 

det, därpå är jag fullkomligt viss, då alla på hösten tillvaratagna 

puppor förblefvo friska. Att sjukdomen härjat i stor skala bland 

dylika puppor under nämnda år är troligt, eftersom jag sedan ej 

sett ett enda exemplar af ifrågavarande fjäril. 

Runmarö 1 februari 1895. 

G. Hoffstein. 

NOTISER. 

Serica (Melolontha) Brunnea L. i Stockholms skärgård. 

Sommaren 1894 på aftonen den 28 juni kom jag i tillfälle att 

på Runmarö iakttaga en i mellersta Sverige ganska sällsynt före- 

teelse, nämligen ett skalbaggetåg på vandring, som det syntes 

mot norden. Jag var nämnda afton efter skymningens inbrott 

sysselsatt med att i en ängsbacke insamla fjärillarver med slag- 

haf. Plötsligt ghördes ett doft surrande, och en skur af skal- 

baggar liksom regnade ned öfver gräs och buskar, öfver en yta af 

flera hundra kvadratmeter. De voro så talrika, att efter tolf a 

femton slag med håfven dess innehåll uppgick till minst en liter 

af dessa insekter. Vid dagsljus och jämförelse med exemplar 

från Skåne fann jag, att bytet bestod af ofvannämnda skalbagge- 

art. Följande morgon undersökte jag ängen där fyndet gjordes, 

men kunde ej upptäcka någon åverkan vare sig å gräs eller buskar, 

ej heller några skalbaggar af nämnda art. Svärmen hade följ- 

aktligen endast hvilat där någon tid under natten och sedan 

fortsatt sin resa. Enligt THOMSON förekommer arten från Skåne 

till Öster- och Vestergötland, men om den förut upptäckts så 
- 

J 
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långt norrut, som nu var fallet, är mig obekant'. Ej heller har 

jag sett uppgifvas, att den samlar sig i stora svärmar under 

parningstiden liksom de större ållonborrarna (Melolontha). 

G. Hoffstein. 

“Landtbruksentomolog för 1895. Efter hemställan af Landt- 

bruksstyrelsen har Kongl. Maj:t genom nådigt bref af den 21 

september 1894 anvisat äfven för 1895 ett belopp af 1,500 kronor 

att af Styrelsen användas för anställande af sakkunnig person för 

meddelande af upplysningar i fråga om de för landtbruket skad- 

liga insekter och medlen att förekomma de förödelser, sådana 

insekter medföra, samt tillika medgifvit, att denne sakkunnige 

finge, därest Landtbruksstyrelsen gåfve honom uppdrag att besöka 

de orter inom landet, som voro af skadeinsekter mest hemsökta, 

för sådana resor åtnjuta enahanda godtgörelse, som tillkommer 

statens för landtbrukets utveckling kringresande instruktörer. 

På grund häraf har Landtbruksstyrelsen funnit godt antaga 

entomologen SVEN LAMPA för år 1895 såsom statens instruktör 

för meddelande af upplysningar rörande för landtbruket skadliga 

insekter och medgifvit honom att uppbära det utaf Kongl. Maj:t 

för ifrågavarande ändamål anvisade anslag, med skyldighet att ställa 

sig till efterrättelse, ej mindre det af Landtbruksstyrelsen för be- 

mälde instruktör den 4 mars 1890 utfärdade reglemente, än äfven 

de föreskrifter i öfrigt beträffande det sålunda lämnade uppdraget, 

Styrelsen kan finna för godt meddela. 

Tallspinnaren (Laszocampa Pini Lin.) i Frankrike. Vid ett 

möte af franska entomologiska sällskapet i oktober 1893 fästade 

Mr M. C. JOURDHEUILLE uppmärksamheten på denna spinnarfjärils 

utomordentliga förökning ı Seinedalen, hvarest den först under senare 

ären blifvit iakttagen. Larverna anföllo icke allenast äldre, utan 

äfven yngre träd och förstörde helt och hället en del af de sist- 

nämnda. Han förevisade en tallkvist (Pinus Sylvestris), pa hvilken 

ej mindre än 14 larver spunnit sina kokonger tätt intill hvarandra. 

Sven Lampa. 

! Den är träffad i Stockholm, nämligen på stranden af Djurgärdsbrunns- 

viken för flera år sedan af undertecknad, samt i Gestrikland (GRILL), Helsing- 

land (AURIVILLIUS) och Medelpad (G. ADLERZ). S. Lampa. 
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EN ENTOMOLOGISK FÖRSÖKSSTATION I SVERIGE. 

Vid Entomologiska Föreningens tioårsfest år 1889 uttalades 

för första gången såsom ett önskemål, att äfven i vårt land måtte 

komma till stånd »en biologisk anstalt, där uppfödandet af larver 

och andra till utredning af insekternas fortplantning, förvandlingar 

och lefnadsvanor erforderliga undersökningar kunde på ett till- 

fredsställande sätt utföras». Denna för den praktiska entomolo- 

gien så synnerligen viktiga fråga omfattades genast från början 

af föreningen med det lifligaste intresse. Och ej underligt att så 

blef förhållandet. Hvar, om ej inom denna förening, kunde man 

vänta att finna en sakrik inblick i den ansenliga förödelse skade- 

insekterna tillskynda i första rummet vårt jordbruk. Där landt- 

mannen i sin förtviflan söker orsaken till de felslagna skördarna 

i torka eller för stor nederbörd m. m., där upptäcker entomolo- 

gens skarpa öga genast den verkliga fienden i form af en skal- 

bagge, en liten fluga eller någon annan insekt, vare sig det nu 

är den fullbildade insekten eller hans glupska larv, som uppätit 

frukten, afbitit rotfibrerna eller förvandlat det fullmatade kornet 

till hvad bonden kallar »slökorn». Frågan afhandlades pa för- 

eningens sammankomster, då resultaten af de undersökningar 

framlades, som dels statsentomologen, dels öfriga föreningsmed- 

lemmar i mera ringa mån kunnat åstadkomma. Men föreningen 

kunde endast verka på öfvertygelsens väg genom att lämna upp- 

lysningar och delvis uppskatta de årligen till tiotals millioner 

kronor förorsakade förluster vårt fädernesland led. 

I februari 1891 tillsatte föreningen en kommitté, bestående 

af professorerna O. TH. SANDAHL, CHR. AURIVILLIUS, J. ERIKSSON, 

direktören för skogsinstitutet C. G. HOLMERZ och löjtnant C. 

Entomol. Tidskr. Arg. 16, H. 1 (1895). 1 4 
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GRILL, som skulle uppgöra förslag till en praktisk entomologisk 

försöksstation. Denna kommittés första uppgift blef att taga reda 

på, huru frågan ordnats i andra länder, samt att samla material 

till en så noggrann statistik öfver inträffade insektskador, som 

under för handen varande förhållanden läte sig göra. 

Emellertid ingick i mars 1893 från Östergötlands läns hus- 

hållningssällskap en af dess ordförande, landshöfdingen grefve 

R. DE LA GARDIE, undertecknad skrifvelse till Kongl. Landt- 

bruksakademiens förvaltningskommitte, att den »måtte vidtaga 

åtgärder för inrättandet af en entomologisk försöksstation». Med 

öppen blick för frågans stora innebörd tog landtbruksakademien 

saken nu i sin hand. och ingick ı oktober 1893 till Konungen 

med den skrifvelse, som finnes återgifven i bihanget till sista häftet 

af föreningens tidskrift för förlidet år. 

Med anledning af denna skrifvelse afgafs följande resolution: 

»Kongl. Maj:ts nådiga vilja är, att dess Landtbruksstyrelse lämnar 

Hushållningssällskapens ombud tillfälle att vid deras i nästkom- 

mande november månad infallande sammanträde i ärendet sig 

yttra samt med det yttrande, som sålunda må varda afgifvet, och 

eget underdånigt utlåtande till Kongl. Maj:t inkomma». Dessa 

skrifvelser finnas äfven upptagna i ofvannämnda »Bihang», äfvensom 

skrifvelser i ämnet till landtbruksstyrelsen från statsentomologen 

SVEN LAMPA samt ock från prof. O. TH. SANDAHL å entomologiska 

föreningens vägnar. Alla dessa skrifvelser instämma på det varmaste 

i landtbruksakademiens förslag, och man hoppades allmänt, att 

frågan af Kongl. Maj:t skulle föreläggas 1894 års riksdag. Så 

skedde dock tyvärr icke. Orsaken härtill får man kanske söka 

i mindre afvikelser i rent formelt hänseende, som framlagts i 

Jandtbruksstyrelsens skrifvelse, hvilken för öfrigt är daterad så 

sent som den 20 december, och sålunda först någon af de allra 

sista dagarna af året kom civildepartementet till handa. Frågan 

var således dömd att hvila ett år. 

För att söka vederlägga de af landtbruksstyrelsen gjorda, 

i sak mera oväsentliga inkasten, samt för att om möjligt bringa 

frågan före vid 1895 års riksdag, ingick landtbruksakademien 

på hösten 1894 till Kongl. Maj:t med en ny skrifvelse, åtföljd 

af ritningar och kostnadsförslag till den för anstalten erforderliga 

byggnaden. Men ej heller nu ansåg chefen för civildepartementet 

2 a 



GRILL: EN ENTOMOLOGISK FÖRSÖKSSTATION I SVERIGE. 51 

frågan vara sa utredd, att han kunde i statsrådet föredraga den- 

samma. I den till 1895 ars riksdag inlamnade statsverkspropo- 

sitionen fanns nämligen intet förslag till en entomologisk försöks- 

station. Med sorgliga känslor emottogs underrättelsen härom af 

entomologiska föreningen, hvilken val bättre än någon annan 

insåg hvad ett dröjsmål innebure. JL 

Ansträngningar gjordes för att genom enskilda motionärer 

bringa den viktiga frågan under riksdagens pröfning, och dessa 

ansträngningar kröntes med den framgång, att den sista motions- 

dagen, eller söndagen den 27 januari i. å., inlämnades i första 

kammaren af doktor CARL NYSTRÖM och i andra kammaren af 

kontraktsprosten O. W. REDELIUS följande motion: 

»Genom en bitter erfarenhet, som mången landtman fått 

göra, samt genom undersökningar, utförda af sakkunniga perso- 

ner, är det till fullo bevisadt, att Sveriges jordbruk på grund af 

skadeinsekters angrepp årligen gör förluster, som uppgå till 

milliontals kronor. 

Insektskador hafva sålunda under senaste tiden förorsakats af: 

Kornflugan 1883--84 ensamt på Gotland för nära 2 milli- 

oner kronor (förlusten i öfriga delar af riket okänd); 

Ållonborren 1889 endast inom Hallands och Kristianstads 

län för omkring 1 million kronor; 

Hvetemyggan 1889—91 i medeltal årligen 15 procent af 

hela hveteskörden; under 1894 uppgick skadan till 16 procent; 

Ängsmasken 1891 endast inom Norrbotten på höfoder till 

ett värde, som af vederbörande uppskattas till 500,000 kronor; 

Slökornflugan, på hvilken redan Linné (1750) fäste den 

jordbrukande allmänhetens uppmärksamhet, och som han säger 

vara »en af de största fender till vårt åkerbruk». Vid i våra 

dagar verkställda undersökningar af denna insekts härjningar har 

man funnit, att medeltalet af skadade korn i alla inlämnade prof 

från Skåne till Norrbotten utgör ej mindre än 12 procent. Om 

man åter blott ser på profven från de mellersta provinserna 

Gestrikland, Upland, Vestmanland och Vermland, springer för- 

lusten upp till 20,5; procent; och på enstaka platser har den 

visat sig kunna uppgå ända till 49,7 procent; 
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Rapsbaggen och andra insekter förstörde 1893 raps pä en 

enda egendom (Skäggs) på Gotland för 15,000 kronor. 

Någon uppskattning af den skada, som åstadkommes af öf- 

riga insekter, såsom t. ex. sädesknäpparna, jordlopporna, blad- 

lössen, frostfjärilen, ärtvecklaren, m. fl., samt af alla dem, som 

förstöra den redan aftröskade säden inomhus, mjölet i kvarnarna, 

träd och buskar m. m. i trädgårdarna, sockerbetorna och andra 

rotfrukter m. m., har ännu ej hos oss kunnat äga rum; men 

man får en föreställning om, till hvilka summor dessa förluster 

kunna uppgå, då i norra Amerika insektskadorna endast inom 

Unionen beräknas årligen stiga till 200—300 millioner dollars 

(= 746—1,119 millioner kronor). 

Under sådana förhållanden är det ej underligt, om för den, 

som nitälskar för jordbrukets utveckling samt för höjande af dess 

förmåga att bestå i en ofta ytterst svår kamp för tillvaron, själf- 

mant uppställer sig den frågan: kunna inga medel utfinnas, 

hvarigenom den förlust, som af skadeinsekterna tillfogas vår 

modernäring, kan förminskas eller förekommas? 

På denna fråga lämnar entomologiska föreningen i sin skrif- 

velse till Kongl. landtbruksstyrelsen den 19 december 1893 föl- 

jande svar: »Hittills hafva i olika länder hufvudsakligen tre olika 

sätt blifvit använda. Man har vid inträffande, mer i ögonen 

fallande insekthärjning tillsatt en eller några stycken personer (en 

kommitté), som skulle studera densamma och lämna vederbörande 

råd och upplysningar, eller ock har man, såsom hittills hos oss, 

anställt en person, som haft en dylik uppgift, och slutligen har man 

inrättat bestämda institutioner (experimentella stationer), som haft 

till ändamål både att studera insekterna, pröfva utrotningsmedlen 

och underrätta allmänheten om resultaten af sina undersökningar. 

En äfven ganska flyktig jämförelse mellan de resultat, som 

vunnits vid dessa olika sätt att gå till väga, visar, att det första 

sättet är så godt som värdelöst, att det andra endast under vissa 

förhållanden och i vissa fall kan leda till målet, och att man 

endast genom att välja det tredje förfaringssättet kan hoppas på 

att vandra säkert framåt och ernå resultat, på hvilka man kan lita. 

Om vi särskildt fästa oss vid hvad som hittills gjorts för 

saken i vårt land, så vill entomologiska föreningen ingalunda 

bestrida, att den anspråkslösa befattning, som funnits hos oss, 

4 



GRILL: EN ENTOMOLOGISK FÖRSÖKSSTATION I SVERIGE. 53 

varit till gagn för det allmänna, men den har dock varit det för- 

nämligast därigenom, att den klargjort för alla, hvilken ofantlig 

roll skadeinsekterna äfven hos oss spela och huru mycket, som 

genom dem årligen förstöres för landtmännen. Däremot har in- 

struktören i entomologi, säsom Kongl. landtbruksstyrelsen alltför 

väl själf vet, på grund af hela sin ställning och på grund af 

saknaden af en försöksstation i allmänhet ej fullständigt kunnat 

följa skadeinsekternas utveckling och än mindre pröfva mot dem 

användbara botemedels verkningar». (Se bilagan sid. 23, 24). 

Att dessa åsikter äfven delas af de myndigheter, som i vårt 

land främst hafva att föra landtbrukets talan, framgår däraf, att 

Kongl. landtbruksakademien den 16 oktober 1893 ingick till 

Kongl. Maj:t med en underdånig framställning om inrättandet af 

en entomologisk försöksstation, och att detta förslag sedermera 

i allt väsentligt på det varmaste förordats såväl af hushållnings- 

sällskapens 1893 i Stockholm församlade ombud som af Kongl. 

landtbruksstyrelsen i deras till Kongl. Maj:t under år 1893 af- 

gifna skrifvelser (se bilagan). Sakens stora vikt har sedermera 

af Kongl. landtbruksakademien å nyo påpekats i en förliden höst 

till Kongl. Maj:t ingifven ny skrifvelse, med hvilken följde rit- 

ningar och kostnadsförslag till den för anstalten erforderliga 

byggnaden. 

Det sätt, som enligt alla sakkunnigas enstämmiga vittnesbörd 

bäst kan leda till målet, är således att inrätta en försöksstation, 

vid hvilken skadedjurens lefnadsvanor och lifsvillkor noggrannt 

kunna studeras och försök anställas med de botemedel, som 

kunna komma i fråga att användas, hvarom anstalten bör med- 

dela allmänheten erforderliga upplysningar. Ty utan en sådan 

kunskap om de förhållanden, som gynna eller tillbakasätta skade- 

insekternas utveckling, varder hvarje försök att vinna praktiska 

resultat ett ovisst famlande. Historien om det sätt, hvarpå den 

moderna medicinen vunnit sina stora framgångar på det rent 

praktiska området, erbjuder i detta afseende mera än en jäm- 

förelsepunkt. 

Från många länder, särskildt norra Amerika, Ryssland och 

Finland, förspörjes, att en ifrig verksamhet är i gång för det 

ändamål, som med motionen afses; och genom anställda försök 

har det, i synnerhet i norra Amerika, där talrika anstalter af 
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detta slag äro i verksamhet, mer än en gång utrönts, att ganska 

enkla och billiga medel (såsom t. ex. för ändamålet särskild af- 

passad brukning och beredning af jorden) kunnat vara af ofantlig 

betydelse för den kommande skördens skyddande mot angrepp 

af skadeinsekter. 

"Riksdagen har äfven förut genom att två gånger (1890—93) 

bevilja 60,000 kronor för bekämpande af en enda art af skade- 

insekterna i ett par af våra landskap visat, att den till fullo upp- 

skattar de faror, som från detta håll hota jordbruket. 

Till dessa skäl kommer äfven, att för närvarande i vårt land 

finnes en person, som på grund af rik erfarenhet på såväl jord- 

brukets som den praktiska entomologiens område är synnerligen 

kompetent att leda en dylik anstalt, åt hvilken han helt och 

hållet skulle ägna sin verksamhet. Då förslaget äfven innefattar 

anställande af en assistent, har man därvid icke blott afsett ett 

biträde vid arbetet, utan äfven att i denna person utbilda en 

lämplig efterträdare till den förste föreståndaren. 

Af allt detta framgår, att det är af största vikt att så snart 

som möjligt något göres för att åt landet söka bevara åtminstone 

någon del af de dryga procent af skördarna, som nu ödeläggas 

af skadeinsekterna. 

På grund af hvad ofvan anförts och med förnyad hänvisning 

till den utredning, som återfinnes i Kongl. landtbruksakademiens 

skrifvelser i ämnet 1893 och 1894, jämförda med skrifvelsen från 

hushållningssällskapens ombud förstnämnda år (se bilagan), hem- 

ställes vördsamt, 

att Riksdagen ville till Kongl. Maj:ts disposition 

i och för upprättandet af en entomologisk försöks- 

station invid Stockholm anvisa: 

dels å extra stat ett anslag för en gång af: 

13,000 kronor till uppförande af en byggnad för 

stationen enligt uppgjord och af sakkunniga granskad 

och godkänd ritning, och 

1,500 kronor för stationens första inventarie-upp- 

sättning; och 

dels å ordinarie stat ett årsanslag af: 
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6,800 kronor, hvaraf till föreståndaren aflöning 

med två älderstillägg af 500 kronor efter 5, resp. 10 

ans eat. J.J. 45. DU See: I RER 4,000 kronor 

uen assistent 12%) Au 20") 623 IR 1,000 » 

tillfart och: underhallr.. LE LL. NX 1,800 » 

Om remiss till vederbörligt utskott anhålles. 

Stockholm den 26 januari 1895.» 

Med motionen följde såsom bilaga det ofvannämnda af 

entomologiska föreningen tryckta »Bihang», hvilket innehöll alla 

för målet viktiga handlingar, med undantag af landtbruksakade- 

miens sista skrifvelse. 

Motionen hänvisades till statsutskottet, hvilket afgaf följande 

utlåtande: 

D— — — 

Af sistberörda handling framgår, att landtbruksakademien 

underställt Kongl. Maj:ts pröfning förslag om inrättande af en 

entomologisk försöksstation vid akademiens experimentalfält; och, 

enligt hvad utskottet inhämtat, har denna framställning, öfver 

hvilken yttranden af vederbörande myndigheter infordrats, ännu 

icke blifvit inför Kongl. Maj:t föredragen. Vid sådant förhållande, 

och då alltså detta ärende för närvarande är på Kongl. Maj:ts 

pröfning beroende, anser sig utskottet icke böra till det nu väckta 

förslaget tillstyrka bifall. Utskottet hemställer alltså, 

att herrar NYSTRÖMS och REDELIUS” förevarande 

motioner icke må af Riksdagen bifallas.» 

Lördagen den 23 februari förevar frågan i båda kamrarna. 

En förhoppning hade dagarna förut uppstått, att motionen i följd 

af statsutskottets af formela skäl förorsakade, men i de minst 

skarpa, man kan nästan säga för frågans lyckliga lösning väl- 

villiga, uttryck gjorda afstyrkande, i alla fall skulle gå igenom. 

Så blef dock ej händelsen. För densamma talade, utom motio- 

närerna, i första kammaren herr landshöfding BosTRÖM, hvaremot 

i andra kammaren, ledamoten i statsutskottet, lektor C. VON 

FRIESEN, försvarade utskottets utlåtande. 

I 
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Man brukar ofta om i Riksdagen fallna frågor höra begagnas 

det mer eller mindre egentliga uttrycket att de »fallit framåt», 

Skall detta uttryck kunna med skäl tillämpas på någon viktig 

frågas fall, så är det väl på denna, om hvilken vi kunna in- 

stämma i herr REDELIUS’ yttrande i andra kammaren, då han 

sade, att han ej betraktade sitt barn som ett dödfödt, utan tvärtom 

nedlade det med mycket lif i regeringens sköte, med full öfver- 

tygelse att det nästa riksdag skulle uppstå igen med betydligt 

stärkta krafter och moget att slå sig fram här ı världen. I denna 

önskan må vi lifligt instämma. 

Claes Grill. 

Ållonborreinsamlingen i Danmark. D:r WILH. BERGSÖE 

har af undertecknad begärt upplysningar om insamlingen i Sverige 

under åren 1887 och 91, emedan han af det danska Indenrigs- 

ministerium fått i uppdrag att utarbeta en ny broschyr rörande 

ållonborrarna. Tillika lämnar han intressanta uppgifter angående 

resultaten af insamlingen i Danmark under ofvan uppgifna svärm- 

ningsår. 1887 insamlades i 13 amt och 411 kommuner 7,540,947 

danska pund lefvande ällonborrar, men 1891, i 14 amt och 479 

kommuner, blott 3,174,104 pund. Således en minskning vid 

sista svärmningen af ej mindre än 4,366,843 pund, oaktadt såväl 

amten som kommunerna, hvari insamling ägde rum, då voro flera 

än 1887. Alltså synes det påtagligt, att insamlingen gjort be- 

tydlig nytta i Danmark, isynnerhet som man där ej lärer varsnat 

någon epidemi på larverna, förorsakad af parasitsvampen /sarza 

Densa (Botrytis Tenella). Det skall emellertid bli mycket läro- 

rikt att erfara, hur insamlingen kommer att ställa sig ı grann- 

landet äfven under innevarande år. 

Sven Lampa. 
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Ett referat öfver ärsberättelsen för 1893 af Norges landt- 

bruksentomolog, herr W. M. SCHÖYEN, har länge väntat på ut- 

rymme för att kunna här intagas. Då det innehåller åtskilligt 

af intresse äfven för det närvarande och för oss, hafva vi ej tve- 

kat att, om ock något sent, meddela. detsamma. Berättelsen 

innehåller äfven åtskilligt rörande parasitsvampar, men detta måste 

här förbigås, såsom egentligen icke hithörande, då det ej gäller 

sådana svampar, som angripa insektlarver. 

Största intresset anknyter sig till underrättelsen om upptäck- 

ten af den s. k. hessiska gallmyggans (Cecidomyia Destruc- 

tor SAY.) förekomst i Norge, hvarom vi redan förut lämnat en 

kort underrättelse. 

Inuti plantor af svarthafre (Black tartarian oat) hafva anträf- 

fats larver till slökornflugan (Öscinis Frit 1..), äfvensom en 

annan art af samma släkte, nämligen ©. Cincta MEIG., samt 

dessutom larver till två andra flugarter, som i likhet med den 

sistnämnda ej förr än nu varit kända såsom skadeinsekter på vår 

halfö. Dessa båda flugarter äro Agromyza Scutellata FALL. 

och Szphonella Trilineata Meta. Rörande A. Scutellata har 

förut blott den uppgiften varit känd, att den håller till på äker- 

bönor och tranärter. Af ofvanstående ser man dock, att den 

äfven kan lefva på hafre. Alltså en ny näringsplanta. 

Äfven i det nordligaste Norge (Tromsö stift) har en fluglarv 

uppträdt på 6—38 tum höga kornplantor och gjort skada, enligt 

konservator J. SPARRE SCHNEIDERS utsago. Larven lefde inuti 

rothalsen, hvilken skadades så grundligt, att plantorna lätt gingo 

af, om man lindrigt drog uti dem. Arten kunde tyvärr ej be- 

I 



58 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1895. 

stämmas, emedan de sända larverna lågo i sprit, hvarför deras 

uppfödande ej kunde ifrägakomma: men herr SCHÖYEN förmodar, 

att här var fråga om någon art af släktet Sczara. 

Rörande knäpparelarverna anföres bland annat, att de 

enligt fleras utsago bortdrifvas genom gödning med svinspillning, 

äfvensom att man i Nordamerika med framgång försökt, att tio 

dagar före den egentliga sådden på åkern utså och nedharfva i 

arseniklösning stöpt säd, af hvilken larverna ätit sig till döds, 

innan den sedermera 1 vanlig tid sådda säden mjuknat och börjat 

gro i jorden. 

I fråga om botemedel mot härjningar af gräsmasken (C/ha- 

racas Graminis L.) redogöres i korthet för de försök, som man 

i Finland gjort med den i Nordamerika mycket använda fotogen- 

emulsionen. Om detta medels tillredning och användande 1 all- 

mänhet är en redogörelse lämnad i Ent. Tidskr. för 1893, samt 

» Uppsatser i praktisk entomologi», sid. 90. De larver, som efter 

öfverstrilningen med denna vätska kommo med henne i beröring, 

dogo inom 20—z0 minuter. Då detta medel ej lär kosta mer 

in °/a öre per liter, blir utgiften för detsamma till en hektar 

blott 6,;0—7 kronor. Det blir jämförelsevis ännu billigare, om 

det användes tidigt, innan larverna hunnit sprida sig vida omkring. 

Renfanebaggen (Adimonia Tanaceti 1.) har äfven i Norge 

visat sig såsom skadedjur å potatisplantor, liksom en gång hos 

oss i Norrland. Den uppträdde vid Aasgaardsstrand. Pariser- 

grönt rekommenderas som utrotningsmedel. Om dess användning 

är nämndt i mina föregående årsberättelser till Landtbruksstyrel- 

sen och i den för 1894. 

Gulhäriga skinnarbaggens (Ozceoptoma Opaca Lin.) larver 

hafva äfven förorsakat skada vid Börve i Hardanger, likväl denna 

gång icke på kornbrodden, utan på kål. 

Rapsbaggen (Meligethes Æneus FABR.) har likaledes ästad- 

kommit förargelse pä fröplantor af kälrabbi ı närheten af Kristian- 

sand, men skall hafva fördrifvits medelst aska och kalk, som 

ströddes öfver plantorna medan de voro väta af dagg. 

Äpplevecklaren (Carpocapsa Pomonella Lin.), hvars larv 

brukar kallas äpplemasken, är allmän och mycket skadlig äfven 

i Norge och omnämnes därför något utförligare i ärsberättelsen. 

Såsom verksamma utrotningsmedel förordas de arsenikhaltiga färg- 
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ämnena parisergrönt och det s. k. »London-purple», hvilka båda 

numera kommit mycket i bruk äfven mot detta skadedjur, först 

i Nordamerika och sedermera i Australien och England. För- 

 fattaren hänvisar rörande detta ämne till ett af honom hållet 

föredrag, som utkommit i tryck och har till öfverskrift: Om an- 

vendelsen af insekt- og sopfordrivende Midler i Havebruget. Jag 

torde böra i korthet omnämna en del af det, som däri anföres 

rörande äpplemasken. Genom användandet af ofvannämnda medel 

har man till och med lyckats stäfja koloradobaggens härjningar, 

och för fruktodlare hafva de blifvit så godt som oumbärliga, 

sedan man funnit, att genom bruket af dem °/4 af äppleskörden 

undgår att blifva maskäten. 

I Amerika har man på grund häraf kommit till den öfver- 

tygelsen, att det är lika nödvändigt att med nämnda medel 

öfverstrila sina äppleträd som att göda dem, och det stämplas 

som en grof försumlighet att vara i saknad af lämpliga apparater 

därtill. Icke allenast mot de bladätande insektlarverna, utan äfven 

mot sådana, som lefva inuti frukterna, har medlet således visat 

sig såsom det verksammaste man känner. Öfverstrilningen bör 

verkställas två gånger, först strax efter sedan blommorna fallit 

af och sedermera omkring 8—14 dagar därefter. Vid denna 

tid har äpplekarten den i ändan skållika, tjockare delen vänd 

uppåt, och det lär just vara i denna fördjupning, som fjäriln lägger 

äggen, och hvari således den nyss utkläckta larven håller till 

samt hvarifrån han borrar sig in i fruktämnet. Här stannar vid 

öfverstrilningen tillräckligt mycket af giftet för att döda larverna, 

då de förtära detsamma tillika med den naturliga födan. 

Förutom äpplemasken hafva i Norge äfven andra skadliga lar- 

ver visat sig på äppleträden, nämligen frostfjäriln (C/ezmatobia 

Lrumata 1.) samt flera vecklare, t. ex. Penthina Variegana HB. 

och Zmetocera Ocellana FAB., hvilka angrepo blad och knop- 

par. Dessutom hafva de säckbärande larverna till Coleophora 

Hemerobiella Scop. uppträdt i stor myckenhet pa de späda bla- 

den och uppätit öfverhuden, hvarefter denna blifvit brun. Den af 

dem själfva tillverkade bostaden liknar en läng och smal säck, 

hvari de vistas och hvilken de ständigt föra med sig. 

En flugbagge (Cantharis Obscura FAB.) har visat sig talrik 

på äppleträden, hvarför man — om med rätt eller orätt torde 
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behöfva nogare undersökas — trott, att skador à blommorna 

uppstått genom denna skalbagges förvållande. 

Krusbärsmottet (Zophodia Convolutella HB.) har nu blif- 

vit funnet äfven i Norge och gjort skada pä krusbären i Nor- 

derhov. 

“ Röda tallstekeln (Lophyrus Rufus KLUG) har under en 

följd af är härjat vid Jäderen. Dä fotogenemulsionen ej visat 

sig tillräckligt verksam som utrotningsmedel, har man i stället 

gjort försök med det tyska medlet antinonnin. Enligt statsento- 

mologens anvisning infôrskref forstkandidat THORSEN ett kilo- 

gram antinonnin från Elberfeld och utspädde detta med 800 

liter vatten, hvarefter de angripna träden därmed ôfverstrilades 

med den påföljd, att alla stekellarverna dödades inom ett dygn. 

Någon skada har medlet ej förorsakat på de plantor, hvarpå det 

blifvit användt. Dess begagnande anses dock för besvärligt och 

dyrt i mer otillgänglig mark, men ej så på slätmark och i plant- 

skolor etc. Isynnerhet borde medlet med stor fördel kunna 

brukas vid en härjnings början, då en skog eller plantering i 

mindre grad och endast delvis är angripen. Antinonnin, hvilket 

äfven visat sig vara ett utmärkt medel mot svamp på trä, kan 

erhållas hos C. H. Norstep i Kristiania till ett pris af 6 kr. 

per dosa à ı kilogram, samt i portioner om 50 gram till o,75 

kronor. 

Entomologisk försöksstation i Frankrike. I ett bref 

från chefen för arbetena vid entomologiska stationen i Paris, d:r 

PAUL MARCHAL, omnämnes, att en sådan inrättning existerar 

redan sedan ett år tillbaka. Antagande att en dylik försöks- 

anstalt är upprättad äfven i Sverige, gör d:r M. åtskilliga för- 

frågningar rörande dess organisation m. m., samt lofvar sända 

Parisstationens publikationer. Att några tillfredsställande svar på 

dessa frågor, åtminstone ej ännu kunna lämnas, detta vet tyvärr 

hvar och en. Glädjande är det emellertid erfara, att det ena 

landet i Europa efter det andra börjar upprätta dylika stationer. 

Sven Lampa. 
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UTROTNINGSMEDEL MOT SKOGSINSEKTER. 

Förre Oberförstern (Jägmästaren) GIESELER i Hannover ger 

1 Allgem. Forst- und Jagd-Zeitung, 1894 s. 82, uttryck för sina 

åsikter om sätten för motarbetande af skogens fiender inom 

insektvärlden, hufvudsakligen med hänsyn till spinnarefjärilen 

»nunnan» (Lymantria monacha 1.), en af de för Tysklands 

skogar farligaste och mest förhärjande insekterna. 

Mot den af en skogsman föreslagna metoden att inympa 

ett visst slag af baciller (Schlummerbacillen) på larven hyser 

han misstro, dels enär, såsom kändt är, bacillerna ofta degenereras 

genom öfverföring på annan näringsort, dels ock emedan bacil- 

lernas vidare spridning sker endast genom sekret och exkrementer, 

men hvarken larverna eller fjärilarna komma i beröring med sin 

träck; snarare kunde i träckregnet vandrande människor och djur 

lida skada däraf. Endast i den osannolika händelse, att en 

vaccinerad larv utbildades till fjäril, skulle kanske en öfverföring 

kunna äga rum vid kopulation i enstaka fall. 

Olämpligt synes honom äfven sättet att döda larverna genom 

att öfverspruta träden med kemikalier, t. ex. antinonnin, såsom 

för dyrt och skadande trädens kronor. 

Ringar af tjära eller brumata-lim omkring trädstammarna 

äro användbara endast mot sådana arter, hvilka hålla sin vinter- 

sömn eller undergå sin förvandling i jorden. Mot nunnan kunna 

de blifva verksamma blott då, när de anbringas omedelbart 

nedanför trädkronorna, enär äggen afsättas på stammen längre 

ned; men denna åtgärd kan utföras endast med tillhjälp af stegar. 

Bästa medlet mot nunnan ser han i dennas svåraste fiende, 

Tachina monacha, hvilken fluga afsätter sina ägg på fjärilho- 

norna. Han förordar att befordra flugans förökande och utbred- 

ning på följande sätt: Man tillverkar trälädor af ı m. genom- 
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skärning, hvilkas två hvarandra motstående sidor bestå af metall- 

väf; i bottnen lägges ett omkring 4 tums lager af humusjord och 

sandblandad lera. I lådorna placeras ett antal nunnehonor, 

hvilka angripits af Zachina. 1 Oktober borra fluglarverna sig 

ned i jorden, och därefter aflägsnas fjäril-liken. Följande året i 

slutet af juni utsättas lådorna öppnade inom sådana skogsbestånd, 

som då äro angripna af nunnan eller någon besläktad spinnare- 

art. - Förf. tror, att på detta billiga sätt härjningar böra kunna 

betydligt minskas och antagligen inskränkas till en endast 

tvåårig, 1 stället för såsom eljest vanligen är fallet, en treårig 

härjning. 

J. Meves. 

UTROTNINGSMEDEL. 

Mot flugor. Mr F. J. BUCKELL var mycket besvärad af 

dessa insekter och för att hålla dem på afstånd använde han 

oljan af feberträdet (Aucalyptus), som smordes rikligt på nacken 

och i ansiktet. Resultatet blef det bästa. 

Kastanieborrens (Melolontha Hippocastani FABR.) larver 

skola enligt uppgift kunna aflägsnas från trädskolor, om man 

här och där mellan plantorna nedgräfver tygtrasor, doppade i 

fotogen. 

Mot bladlöss. Enligt Miss ORMEROD (Rep. injur. Insects, 

16, London 1893, s. 19.) skall ett i England såsom handelsvara 

tillgängligt medel, där kalladt »Chiswick Compound», vara myc- 

ket användbart mot ofvannämnda skadedjur. Det består af 225 

gram såpa, 112 gram fint pulveriseradt svafvel och lika mycket 

sot, som utröres 1 ett ämbar hett vatten, och sedan detta svalnat, 

strilas öfver de af bladlöss angripna växterna. Bladlöss på hägg 

hafva dödats medelst starkt utspädd fotogenemulsion, utan att 

trädet däraf tagit ringaste skada. Medlet har visat sig vara : 

verksamt mot sköldlöss och Lophyrus-larver på barrträd. 

COL. WRIGHT RIVES på Rives station i Maryland har erhållit 

förträffligt resultat genom att använda tobaksrök mot bladlöss i 

I 
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sina stora drifhus. Den största faran vid bruket af detta medel 

ligger uti värmen hos röken och denna afvänder han genom föl- 

jande tillvägagående. Tobakspulver (snus) tillpackas i en blom- 

kruka, hvilken sedan borttages, hvarefter snusmassan bildar en 

afstympad kägla. I spetsen af denna göres ett hål af en half 

tums djup och i detta ingjutes en tesked fotogen. Efter några 

minuters förlopp påtändes snuset i detta hål medelst en tänd- 

sticka, och hela käglan förbrinner så småningom och lämnar en 

intensiv och obetydligt varm rök. (Insect Life, Vol. VI, 1893, 

pa 275): 

Jordloppors fördrifvande från käl- och rofplantor. Dir J. 

RITZEMA Bos i Wageningen (Holland) har lyckats fullkomligt 

härutinnan å en jordbit, där nyssnämnda rotfruktsplantor hotades 

att inom ett par dagar uppätas af jordloppor. Medlet bestod af 

sand, 4 liter (hvarför ej sågspån eller torfmull?), som omsorgs- 

fullt blandades med en liter fotogen, hvarefter den ströddes öfver 

jorden och plantorna. Jordstycket bredvid, där intet medel be- 

gagnats, blef renätet totalt. Först fem dagar efter operationen 

inställde sig en och annan jordloppa, men det dröjde två veckor 

innan hela svärmen återvände, och då hade plantorna uppnått 

den storlek, att angreppet blef af föga betydelse. (Zeitschr. f. 

Pflanzenkrankheiten, IV B. s. 149). 

Mot hvitgördlade törnrossågstekeln (Emphytus Cinctus 

L.) och Cladius Pectinicornis Fourcr. användes i Nordamerika 

en infusion, bestående af 56 gram pulveriserad prustrot (Helle- 

borus Niger) och 7—10 liter vatten, hvilken strilas öfver bladen 

på rosenbuskar, som äro angripna af nämnda sägsteklars larver. 

(insect-Life, Vol..V; 18985/8. £1). 

Hömasken (Asopia Costalis FABR.). Denna i Europa hem- 
mahörande mottfjäril (pyralid) är numera ett svärt skadedjur i 

Nordamerika, där den förtär höet ı stackar och lador samt har 

med anledning häraf fätt namnet »The clover hay-worm» d. v. 

s. klöfverhömasken. Dess lefnadssätt beskrifves af prof. RILEY 

1 hans »Sixth report of insects of Missouri», p. 102, och F.M. 

WEBSTER, entomolog vid »Ohio agricultural Experiment Station», 

omnämner skadedjuret i »Insect Life», Vol. IV, p. 121 (1891). 

Mr W. besökte en farm 1 Ohio den 27 april och såg där ute 

på ett fält en höstack, vägande vid pass 20 tons och bestående 

2 - 
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af en fjärdedel klöfver och tre fjärdedelar timotej, i hvilken fullt 

ut 50 procent af höet var förstördt genom nämnda fjärillarver. 

Många af dessa togos till vara och lifnärde sig sedermera af 

torrt hö uti larvburar samt förpuppades i slutet af maj. Fjärilar 

utkläcktes efter omkring tre veckor och infördes i en bur, där 

klöfver var planterad. Dessa lade efter all sannolikhet ägg uti 

blomhufvudena på klöfvern, ty den 1 juli syntes såväl nyss ut- 

kläckta som halfvuxna larver bland blommorna, hvilka då voro 

bruna. Den 6 augusti uttogos såväl puppor. som fullvuxna och 

mindre larver och två dagar senare utkläcktes fjärilar. Dessa 

insläpptes äfven i en bur, där det växte klöfverplantor. I blom- 

hufvudena funnos larver den 15 augusti. Af dessa observationer 

drog Mr W. den slutsats, att äggen läggas på plantorna å fälten 

och att larverna sedermera medfölja till stacken eller höskullen, 

samt att de där utkläckta fjärilarna lägga ägg 1 höet i början af 

augusti. Att skydda höstackarna mot dessa skadedjur blir ingen 

lätt sak, synnerligast som parasiters bistånd är tvifvelaktigt, 

åtminstone i Nordamerika, där inga sådana på larven ännu äro 

anträffade. 

För nattfjärilsamlare. I en engelsk tidskrift rekommen- 

derar Rev. C. R. N. BURROW träsprit (methylated spirit) såsom 

varande ännu bättre än rom, att drypas på de äpplebitar, man 

använder till lockbete för nattfjärilar. Ehuru det kan förefalla 

något märkvärdigt, att en sådan vätska skall kunna utöfva drag- 

ningskraft på fjärilarna, kan ju försök därmed göras. 

Ekoxen (Lucanus Cervus LIN.) lär kunna hållas länge vid 

lif i fångenskap, om den fodras med sockrad hallonsaft, enligt 

uppgift i »Societas entomologica», N:o 7, 1894. 

Skador genom risvifveln (Calandra Oryze) i Ostindien. 
Mr E. C. Cores, direktör för indiska museet i Calcutta, beräk- 

nar de förluster, som nämnda lilla skalbagge förorsakar genom 

att. angripa hvete där i landet till ej mindre än 150,000 pund 

sterling. Dessutom angriper den äfven ris. 

Sven Lampa. 

2 
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FINSK ENTOMOLOGISK LITTERATUR 1892—1893. 

I FINLAND TRYCKTA UPPSATSER: 

EHRSTRÖM, F., Några iakttagelser gjorda under och efter tallflyets härjning af 

Walkjärvi kronopark i Rajajoki revier åren 1891— 1892. I. — Finska 

Forstföreningens Meddel. XI, p. 95— 104. Med 1 karta och 2 planscher. 

HAMMARSTRÖM, R., Bidrag till kännedomen af sydvestra Sibiriens insekt- 

fauna. Cerambycider. — Öfv. af Finska Vet. Soc. förh, XXXIV, p. 

185—195. (3 n. sp). 

Porrius, A., Finlands Phytometridae. — Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. VIII, 

No. 3. 161 p. Med 2 taflor och 1 karta. 

REUTER, E., Förteckning öfver Macrolepidoptera funna i Finland efter år 1860. 

— Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. IX, No. 6, 85 p. (2 n. sp.) 

, Zortrix paleana HB., en ny fiende till våra ängar och åkrar. Bidrag 

till artens naturalhistoria. — Medd. af Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XIX, 

p. 82—94. 

‚Om de finska arterna af bombycidsläktet Mo/a LEACH, — Medd, 

af Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XIX, p. 119—125. 

REUTER, O. M., Monographia generis Aedavius FABR. LAM. — Acta Soc. 

Scient###Nenna XIX ANO EC SOP pe (Sn. Sp): 

— — , Corrodentia fennica. I, Procidae. Förteckning och beskrifning öf- 

ver Finlands Psocider. Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn. IX, No. 4. 

49 p. Med 1 tafla (2 n. g., 5 n. sp): 

, Zur Kenntniss der geografischen Verbreitung: der Graseule in Fin- 

land. — Fennia, V, No. 12. Iop. Mit 1 Karte. 

, Ängsmasken, dess härjningar i Finland och medlen till dess bekäm- 

pande. Åbo 1892. 8:0. 62 p. Med I karta. 

, Ängsmasken II. Berättelse öfver en på K. Finska Hushållningssäll- 

skapets bekostnad sommaren 1892 företagen resa i och för studium af 

ängsmasken och de naturenliga medlen till dess utrotande. Åbo 1893. 

8:0. 28 P- 

_, Angsmasken och medlen att bekämpa dess härjningar. — Kalender 

utg. af Svenska Folkskolans Vänner 1892, p. 10—42. 

Entomol. Tidskr. Ärg. 16, H. 2 (1895). 1 5 
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— — , Blitophaga opaca LINNÉ härjande våra kornäkrar. Ofv. af Finska 

Vet. Soc. fürh. XXXV, p. 87—92. A 
SAHLBERG, J., Catalogus Zrichopterorum Fenniae praecursorius, — Acta Soc. 

pro Fauna, et: El, fenn. MC No 3.2 Tor pas (rEn Sp). 

, Om några aberrationer af släktet Argyzris FABR. — Medd. af Soc. 

pro Fauna et Fl. fenn. XVIII, p. 202—205. Med 1 chromolitogr. 

tafla. 

— , Om de finska arterna af Orthopterslägtet 7eiiix CHARP. — Medd. af 

Soc. pro Fauna et Fl. fenn. XIX, p. 43—48. (1 n. sp.). 

WESTERLUND, A., Hymenopterologiska iakttagelser på Ladogas norra kust som- 

maren 1891 (på finska). — Acta Soc. pro Fauna et Fl. fenn, IX, No. 

2. 304p. 

I UTLANDET TRYCKTA UPPSATSER? 

BERGROTH, E., Commentarius secundus de Jradidis in Burma et Tenasserim 

a L, Fea collectis, — Ann, Mus. Civ, di Genova XXXII, p. 710— 

Wide SE SD) 

—, Aradidi dellisola di Engano raccolti dal Dott. ELIO MODIGLIANI, — 

Ann, Mus. Civ. di Genova XXXII, p. 806—808. (2 n. sp.). 

_, Khynchota aethiopica. --- Ann, Soc. Ent. Belg. XXXVI, p. 160—162. 

(Sits spi): 

> Aradides du Bengale boréal, — Ann. Soc, Ent. Belg. XXXVI. p. 

503—504. (In. sp.) 
— — , Nouvelle espèce du genre Megymenum Lap. — Ann. Soc. Ent. Belg. 

XXXVI, p. 504--505. 

, Description d'un genre nouveau de la sous-famille des Holoptilines 

(Reduviidae). — Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, p. 78—79. 

_____, Description d'un genre nouveau de la sous-famille des Plataspidinae. 

— Bull. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 255—256. 

, Notes synonymiques sur quelques Lygéides. — Bull. Soc. Ent. Fr. 

18985272225. 

—  , Les Aanatra paléarctiques, — Revue d’Ent. XI, p. 127. 

— —, Aradidae novae. — Revue d’Ent. XI, p. 259—261. (I n. g.,3 n. sp.). 

_, Notes synonymiques, — Revue d’Ent. XI, p. 262— 264. 

-, Notes hémiptérologiques. — Revue d'Ent. XII. p. 153—155. (2 n. sp ). 

, Mission scientifique de M. CH. ALLUAUD aux îles Séchelles. Zete- 

roptères. — Revue d’Ent. XII, p. 197—209. (I n. g., II n. sp.) 

____ Note sur deux Gerrides paléarctiques. —- Revue d’Ent. XII, p. 209— 

210, (In. sp.). 

Chynchota aquatica madagascariensia. -- Revue d’Ent. XII, p. 210— 

2033 (9) it Sab) 

, Notes on the Nearctic Aradidae. — Proc. Ent. Soc. of Washington 

II, p. 332—338. (2 n. spi). 

iS} 
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ar , Note on the Water-bug found by Rev. J. L. ZAPRISKIE. — Ins. Life 

pese (Tun. 10 nm Spas 

, On some Ethiopian ?entatomidae of the group /7a/yinae, — Ann. 

and Mag. of Nat. Hist., Ser. 6, XII, p. 112—120. (4 n. g., 5 n. sp.). 

—_, On an Indian ant-mimicking Hemipteron, — Ent. Monthly Mag. 

XXVII, p. 107. 

- , Note on Dulichius Wroughtoni. — Ent. Monthly Mag. XXVIII, p. 126. 

— ÅA new genus of Zuszheninae. — Ent. Monthly Mag. XXVIII, p. 

158—150. 
, Descriptions of some Ahyzchota of geographical interest. — Ent. 

Monthly Mag. XXIX, p. 61—63. (5 n. sp.). 

, On two halophilous Z/emiptera. — Ent. Monthly Mag. XXIX, p. 

277-2794 Mn. 2, 2.n.'sp.). 

____, Notes sur quelques Hémiptères ethiopiens du musée de Lisbonne. — 

Jorn. de scienc. math., phys. e nat. de Lisboa, Ser. 2, X. p. 122—127. 

(1 n. g.. 5 0. sp.). 

______, Uber Zasiopsis ER. und verwandte Gattungen. — Wien. ent. Zeit. XI, 

p. 98—100. (I n. sp.). 

, Über Dialysis disparilis BERGR. — Wien. ent. Zeit. XI, p. 162. 

, Über Hemidiptera Haeckeli LÉON, — Wien, ent. Zeit. XI, p. 169. 

______.. Plataspidinae quattuor novae. — Wien. ent. Zeit. XI, p. 171—173. 

, Zur geografischen Verbreitung der Gattung Pygolampis GERM. — 

Wien. ent. Zeit. XII, p. 157—158. (2 n. sp.) 

REUTER, O. M., Voyage de M, E. SIMON au Venezuela. Capsides. — Ann. 

Soc. Ent. Fr. LXI, p. 391—402. (5 n. g., 10 n. sp.). 

, Zygaeidae tres palaearcticae. — Revue d’Ent. XII, p. 214— 216. 

— A new species of Zelopeltis. — Ent. Monthly Mag. XXVIII, p. 

159— 160, 

______, Species Capsidarum et Anthocoridarum madagascarienses. — Ent. 

Monthly Mag. XXVIII, p. 185—187. (2 n. sp.). 

_____, Conspectus specierum generis 7Zyigonoty/us Firs. — Ept. Monthly 

Mag. XXIX, p. 110—111. 

— — —, A singular genus of Capsidae. — Ent. Monthly Mag. XXIX, p. 151 

—152. (I n. g., In. sp.) 

- A new mimetic genus of Zygaeidae. — Ent. Monthly Mag. XXIX, 

Pp. 252—253. 
Die äthiopischen Arten der Nabiden-Gattung Phorticus, — Wien. ent. 

Zeit. XII, p. 316—320. (I n. sp.) 

SAHLBERG, J., Agrotis collina Boisp., en för nordens fauna ny nattfly-art, — 

Ent. Tidskr. XIII, p. 290—292. 

UTLÄNDSKA UPPSATSER OM FINSKA INSEKTER. 

DESBROCHERS DES LOGES, J., Etudes sur les Curculionides d’Europe et des 

pays limitrophes. — Le Frelon I, p. 52—107. * (Barynotus scutatus n. 

sp. från Finland). 

ve 
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DOUGLAS, J. W., Notes on some British and Exotic Coccide. — Ent. Monthly 

Mag. XXIX, p. 130—131. (Chionaspis sorbi n. s. från Finland). 

HOFFMANN, A., Fortsetzung zu Schilde’s Lepidopterologischen Mittheilungen 

aus Nord-Finnland. — Stett. ent. Zeit. LIV, p. 121—144. (Nya arter: 

Gelechia Ilmatariella, Grapholitha Suomiana). 

MorawitTz, F., Kareliens Fossoria. — Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, p. 95— 

115. (Nya arter: Pompilus signaticeps, carinulatus, Westerlundi, Gün- 

theri, Sahlbergi). 

—, Die Sélis-Arten von Terijoki. — Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, p. 

116— 119. 

MORTON, K. J., Notes on Zydroßtilide belonging to the European Fauna 

with descriptions of new species. — Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 

75—82, with 2 pl. (Oxyethira ecornuta n. sp. från Finland). 

E. Bergroth. 

Blattina (kakerlackorna) i Australien och Polynesien. 

Mr J. G. O. Tepper har 1 »Transact. Roy. Soc. of S. Austra- 

lia» för 1892 lämnat ett utförligt arbete öfver dessa Homoptera 

och beskrifver ej mindre än 193 arter, representerande 33 ge- 

nera och 10 familjer, bland hvilka en familj, 3 genera och 55 

arter äro för vetenskapen nya. Nämnda världsdel synes sålunda 

vara jämförelsevis väl försedd med arter af dessa obehagliga 

djur, ty, oberäknadt de talrika synonymerna i WALKER’s katalog 

öfver arterna i brittiska museet, uppskattar BRUNNER VAN WAT- 

TENWYL antalet af alla kända arter till 343, bland hvilka 35 

hafva en vidsträckt utbredning. Blott 2 äro verkliga kosmopo- 

liter, nämligen österländska kakerlackan (Periplaneta Orienta- 

fis) och den amerikanska (P. Americana). Mr Tepper lämnar 

synoptiska tabeller öfver familjerna, men tyvärr ej öfver släkten 

och arter, ej heller illustrationer. Publikationen är detta oak- 

tadt af stort värde. (Ins. Jäite, Vile 18935. p43); 

Sven Lampa. 
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DONATION TILL FÖRENINGENS BIBLIOTFK Af FRAM- 

LIDNE PROFESSOR O. TH. SANDAHL. 

JERGROTH, E., Zur Kenntniss der Aradiden. Wien, 1886. 8:0, 8 pg. I tab. 

— ——, Synopsis of the genus iVevroctenus. Helsingfors, 1887. 17 pg. 

— — , Oesterreichische Tipuliden. Wien 1888, 12 pg. 

bay , Ueber einige nordamerikanische Tipuliden. Wien, 1888. 9 pg. 

= — Ueber einige palæarktische Tipuliden, Wien, 1889. 

— — , Commentarius de Aradidis in Burma et ‘lenasserim a L. FEA col- 

lectis. Genova, 1889. 

, Om Finlands Péychopteride och Dixide. Helsingfors, 1889, 

De V., Fra Mark og Skov. Hefte 1—22, compl. 

BOHEMAN, C. H.. Fregatten Eugenies resa. Insekter. 1. Coleoptera. Stock- 

holm, 1858. 4:0. 207 pg. 2 tab. 

DAHLBOM, A. G., Skandinavisk Hymenopterfauna. 1, Gaïläpleflugor, fFigites, 

Encoila, Lund, 1846. 8:0. 32 pg. 

Daum, O. E. L., Biet, dess natur och vård. Stockholm, 1878. 8:0. 

EKEBERG, H. J., Notiser om nägra för Sverige och Göteborgstrakten sällsyntare 

och nya insektarter. Göteborg. : 

GRILL, CL., Hemkomsten fran bröllopsresan. Stockholm, 1893. 

Hay, B., Bidrag till kännedomen om Acridiodernas yttre morphologi. Stock- 

holm 1888. 8:0. 

, Ofversigt af Skandinaviens Orthopterer. Stockholm, 1888. 8:0, 

Hansson, C. A., Anteckningar om norra Bohusläns rätvingar. Stockholm 1882. 

HOFMANN, E, Die Raupen der Schmetterlinge Europas. Heft 1, Stuttgart, 

1890. 4:0. | 

HOLMGREN, A. E., Ichneumologia suecica 1—3. Holmiæ, 1864—1889. 

‚De för träd och buskar nyttiga och skadliga insekterna. Stock- 

holm, 1867. 

= „Om de Skandinaviska arterna af Ophionidslägtet Campoplex. Stock- 

holm, 1872. 

______, Insekter fran Nordgrönland. Stockholm, 1872. 

, Dispositio methodica Æxochorum Scandinaviæ, Stockholm, 1873. 

— , Om äkerns vanligaste skadeinsekter. Stockholm, 1873. 

_______, Illustrissimo viro A. E, NORDENSKIÖLDIO in patriam reduci salutem 

dicit plurimam, Holmiæ, 1880. 4:0. 
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HOLMGREN, A. E., Skadeinsekter inom hus. Stockholm, 1879. 8:0. 

— — , Trädgårdens skadedjur, I—3. Stockholm, 1880— 1883. 

— — — Fortsatta iakttagelser angående kornflugans uppträdande på Gotland. 

Stockholm, 1887. 

a, Nekrolog.. Berlin, 1.889. 

______, EMIL, Histologiska studier öfver några lepidopterlarvers digestionskanal. 

Stockholm, 1892. 

______, Nagra ord om körtelinnervationer och kértelkapillarer hos lepidopter- 

larver. Stockholm, 1893. 

JENSEN-HÅRUP, A. C. & HANSEN, CHR., Meddelelser fra »Flora og Fauna», 

Almindelig del 1. — Beskrivende del 1. 

JOHANSON, C. H., Odonata Sueciæ, Westeras, 1859. 

KALTENBACH, J. H., Die Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten. Stutt- 
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Chr. Aurivillius. 

Larvers preparation för studier. Det är som vi veta 

ett högst vanligt förfarande, att utan vidare lägga alla slag af 

larver 1 sprit, hvarefter man anser sig hafva gjort nog för deras 

förvaring under en längre tid. Man finner dock till sist, att de 

flesta sålunda behandlade larver krympt ihop, hafva förlorat sin 

ursprungliga färg, samt att deras inre delar gjorts odugliga för 

dissekering. Professor H. GARMAN vid försöksstationen i Lex- 

ington, Kentucky i Nordamerika, företog sig, efter en längre er- 

farenhet uti att preparera larver, att utsätta dem för hett vatten, 

för att få deras inre väfnader fixerade. Sedermera användes 

metoden äfven för konserverandet af larver, och är hans förfa- 

rande följande: 

Larven hålles under 15 sekunder i kokhett (ej kokande) 

vatten, hvarefter den upptages. Medan huden ännu är styf, 

klippes med en skarp sax ett snitt i dess buk, hvarpå den åter 

doppas 1 vattnet i några sekunder. Sedan lägges han i 50- 

procentig sprit, samt efter 12 timmar i 70-procentig och slutli- 

gen efter ytterligare 12 timmar i 95-procentig alkohol, hvari 

han sedermera förvaras. 

Sålunda behandlade larver skola bibehålla sin form, äfven- 

som färgen tämligen väl, och deras inre delar förblifva i godt 

skick för mikroskopiska undersökningar. 

Prepareringen måste dock försiggå skyndsamt och omsorgs- 

fullt. Att utsätta larverna för långvarigare hetta skadar deras 

färg. I stället för sprit använder prof. G., sedan larverna dö- 

dats i hett vatten, med större fördel en blandning af kokande 

vatten 250 kub.cm., koksalt 3 teskedar, pulveriserad alun 1 te- 

sked samt karbolsyra 5 droppar. Vätskan filtreras. 

Sven Lampa. 



DEN ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCK- 

HOLM ÅRSSAMMANKOMST Å HOTEL PHCENIX 

DEN 14 DECEMBER 1894. 

Såsom den äldste ledamoten i styrelsen intog statsentomo- 

logen SVEN LAMPA äfven vid denna sammankomst den genom 

professor ÖSKAR SANDAHLS frånfälle lediga ordförandeplatsen. 

Ordföranden hälsade de talrikt församlade och särskildt de 

för första gången närvarande ledamöterna välkomna samt upp- 

läste följande redogörelse för hvad som passerat inom Förenin- 

gen under de senast förflutna fem åren af hennes femtonåriga 

tillvaro: 

»Då ett halft decennium tilländagått sedan Entomologiska 

Föreningen firade sitt första tioårsjubileum, torde det vara på 

sin plats att anställa en kortfattad vidräkning rörande hennes 

ställning och verksamhet under de närmast förflutna fem åren. 

Med stöd af den »tillbakablick och framtidsutsigt» som d. 

v. ordföranden lämnade den 14 december 1889, kunna vi lätte- 

ligen göra jämförelser rörande Föreningens ställning under nämnda 

ar med den nuvarande. 

Hvad ledamotsantalet beträffar voro 1889 ej mindre än 406 

medlemmar invalda, af hvilka dock endast omkring 250 kvar- 

stodo som betalande. Till dato hafva 565 invalts, hvaraf om- 

kring 300 nu erlägga arsafgift. Af ständiga ledamöter hafva 

under de sista fem åren tillkommit 6, hvarigenom hela antalet 

sådana nu uppgår till 20, hvaraf dock blott 14 äro f.n. 1 lifvet. 

Till dessa har Föreningen glädjen räkna fyra Hushållningssällskap. 

Bland hedersledamöterna äro ej mindre än sex med döden 

afgångna, däribland två utländska, och fem hafva tillkommit. 
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De kvarlefvandes antal är för tillfället fyra af 1:a och två af 

2:a klassen. 

Föreningens fonder utgjorde 1889 7,609 kr. 74 öre samt 

vid 1893 ärs slut 9,215 kr. 50 öre och hafva säledes under 

de sista fyra åren ökats med 1,605 kr. 76 öre. Den jämförelse- 

vis. minskade tillökningen härleder sig frän de betydliga, utom- 

ordentliga utgifterna för DEBRAY-ska planscherna, samt förlags- 

kostnaderna för registret öfver innehållet af tidskriftens tio första 

årgångar, GRILLS ordbok m. fl. Själfva tidskriften har dessutom 

svällt ut från cirka 13, ända till 20 ark och därutöfver. Några 

större donationer af penningemedel hafva ej tillfallit Föreningen 

på senare tiden, utan får den förbättrade ställningen förnämligast 

tillskrifvas det ökade ledamotsantalet. 

Några bland landets mest framstående män, åtskilliga Hus- 

hållningssällskap och föreningar hafva låtit anteckna sig som 

ledamöter i Föreningen, hvarigenom hon vunnit i stadga och 

anseende. 

Den 26 april 1890 beslöt styrelsen att inga till Kongl. 

Maj:t med en underdänig anhållan om anslag af 1,000 kronor 

af allmänna medel, för att sätta Föreningen i stånd att kraftigare 

än hittills verka för den praktiska entomologiens utveckling i 

vårt land. Denna ansökan beviljades, hvarefter anslaget hittills 

årligen utgått. Härigenom har Föreningen kunnat utgifva fyra 

årgångar, samt förbereda en femte, af »Uppsatser i praktisk 

entomologi», hvilket populära arbete blifvit vida spridt bland 

Hushållningssällskap, skolor och enskilda — allt, som vi våga 

hoppas, till fromma för jordbruket och dess binäringar. 

Rörande den viktiga frågan om upprättandet af en entomo- 

logisk försöksanstalt i Sverige har Föreningen varit den, som 

tagit första steget, och har hon sedermera efter förmäga 

verkat för saken samt. arbetar fortfarande för dess slutliga 

lösning. 

Den mer praktiska delen af insektkännedomen, som vi med 

skäl torde kunna kalla framtidsentomologien, har genom dessa 

och andra Föreningens åtgöranden allt mer vunnit burskap hos 

oss, och hoppas vi, att densamma skall efter hand tillkämpa sig 

det anseende och understöd från allmänhetens sida, som den 

rätteligen förtjänar. 
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Ett så kalladt vandringsstipendium af 60 kronor, afsedt till 

understöd och uppmuntran för någon ung studerande, som med 

kärlek och nit omfattar entomologien, och önskar företaga exkur- 

sioner någonstädes inom landet, har de två sista åren utdelats, 

samt dessutom ännu ett dylikt stipendium om 51 kronor under 

innevarande år, hvilket tillkommit genom enskild gifvarinnas 

offervillighet och varma intresse för saken. 

Föreningens insektsamling har, senast under innevarande år, 

ökats rätt ansenligt, förnämligast genom den storartade gåfvan af 

prof. O. TH. SANDAHLS rika samlingar, och torde densamma snart 

kunna uppträda i ett mera tidsenligt skick, sedan ett par leda- 

möter välvilligt åtagit sig arbetet med dess ompreparering och 

ordnande. En särskild lokal är numera förhyrd för densamma. 

Att äga tillgång till ett bibliotek, uteslutande bestående af 

entomologiska arbeten, samlade och lätt tillgängliga på ett enda 

ställe, har alltid utgjort ett önskningsmål för hvar och en, som 

sysselsätter sig med insekternas studium. För ernåendet af ett 

sådant mål har Föreningen ständigt verkat, och är det därför 

glädjande att kunna omnämna, att hennes boksamling alltjämt 

förökats, dels genom gåfvor och inköp, dels genom byte med de 

allra flesta utländska naturvetenskapliga sällskap. Böckerna hafva 

allt hittills genom bibliotekariens välvilja kunnat förvaras utan 

någon hyresutgift för Föreningen. Genom en styrelseledamots 

frikostighet och en ringa uppoffring från Föreningens sida, hafva 

stolar och bord till lokalen anskaffats, hvarigenom hvarje förenings- 

ledamot hädanefter får tillfälle att snart sagdt när som helst taga 

kännedom om alla de nyare tidskrifter, som å nämnda bord 

framläggas, allt efter som de anlända. 

Tidskriften har på sista tiden allt mer utvidgats, och från 

flera framstående författare hafva rikliga och värdefulla bidrag 

erhållits. Den i dag till utdeining färdiga årgången är, hvad 

arktal beträffar, den hittills största, ifall det särkilda register, 

som åtföljde den af 1889, ej medtages i räkningen. Dessutom 

är den försedd med ett porträtt i ljustryck och 6 taflor samt 

talrika illustrationer i texten. 

Innevarande år har Föreningen drabbats af stora och känn- 

bara förluster af inhemska ledamöter, nämligen i första rummet 

prof. O. TH. SANDAHL, ordförande sedan hennes stiftelse, samt 
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af ännu två af sina stiftare, nämligen hedersledamoten, lektor 

K. F. THEDENIUS samt tidskriftens redaktör under dess första 10 

år, lektorn JACOB SPÅNGBERG. Sedan förra sammankomsten hafva 

dessutom tre ledamöter bortgått, nämligen bokhandlaren GUSTAF 

A. CARLSON samt friherre ANDERS CEDERSTRÖM å Beatelund, 

hvilken afled pa Sofiahemmet den 24 okt., 60 år gammal och 

var ledamot af Ent. Föreningen sedan 1891. 

Den tredje, kyrkoherden HANS DANIEL JOHAN WALLENGREN, 

dog i Farhults prästgård i Skåne den 25 sistlidne oktober, i en 

älder saft. mur, a: mân-wochturyt (dagar.MhHantvarfentafvare 

lands främste entomologer och har såsom sådan utgifvit flera 

värdefulla arbeten. På sista tiden var han sysselsatt med för- 

fattandet af en Ofversikt af Skandinaviens Perlider, och under 

detta arbete ådrog han sig den lunginflammation, som snart slu- 

tade hans verksamma lif. Någon utförligare lefnadsteckning öfver 

denna framstående och af alla afhållna personlighet äro vi nu ej 

i tillfälle att meddela, utan hoppas att kunna göra detta samt 

lämna dess porträtt i ett nästkommande häfte af tidskriften. 

WALLENGREN invaldes till ledamot i Ent. Föreningen den 21 

januari 1880 och till hedersledamot den 14 dec. 1887. 

Af hvad nu blifvit anfördt, torde tillräckligt framgå, att 

Föreningen, oaktadt smärtsamma och kännbara förluster — hvilka 

ju äro oundvikliga i alla samfund — likväl ständigt gått framåt 

till vidare utveckling. Att så äfven hädanefter kommer att fort- 

fara, därom torde den nuvarande styrelsens, äfvensom många 

bland öfriga ledamöters nit och omtanka för Föreningen och 

hennes ändamål utgöra en tillräcklig borgen». 

Härefter anmäldes, att två nya ledamöter invalts i Förenin- 

gen, nämligen direktören A. J. RYDSTRÖM, Bokedalen, Jonsered, 

och med. doktor ERIC NORDENSON (Stockholm). 

Genom K. Maj:ts beslut har Entomologiska Föreningen 

äfven för år 1895 tilldelats ett anslag af 1,000 kr. för utgif- 

vande af ett häfte uppsatser i praktisk entomologi. 

3:e och 4:e häftena af Entomologisk Tidskrift, som till 

denna dag utkommit, utdelades till de närvarande ledamöterna. 

På förslag af styrelsen beslöt Föreningen enhälligt att till 

sin hedersledamot af 1:a klassen kalla inspektören vid zoologiske 

museum i Kjöbenhavn, fil. doktorn m. m. FREDRIK MEINERT 
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Vid härefter verkställdt val utsågs till ordförande Förenin- 

gens sekreterare ända sedan hennes stiftelse, professorn m. m. 

PER OLOF CHRISTOPHER AURIVILLIUS; till sekreterare kaptenen 

CLAES GRILL; till styrelseledamot direktören vid K. skogsinstitutet 

C. G. G. HOLMERZ; till styrelsesuppleant landtbruksinspektören 

AUGUST LYTTKENS: till revisorer kanslisekreteraren S. NORDSTRÖM 

och apotekaren H. ENELL, samt till revisorssuppleant jägmästaren 

A. VARENIUS. 

Från doktor STAUDINGER 1 Blasewitz hära Dresden och pro- 

fessor CHR. AURIVILLIUS, hvilken för tillfället vistades hos den 

förre såsom gäst, ankom med anledning af Föreningens årsdag 

ett hälsningstelegram, hvilket upplästes. 

Ordet öfverlämnades sedan till med. kand. EMIL HOLMGREN, 

hvilken höll ett längre, hufvudsakligen på egna forskningar grun- 

dadt och af utmärkta figurer belyst föredrag: »om lepidopterlar- 

vernas hud och körtelartade organer». Sedan undersökningar af 

mera allmänt histologiskt intresse och de mikroskopiska förän- 

dringarna vid exuviationerna skildrats, öfvergick föredraganden 

till de systematiska konsekvenser, som blifvit en följd af hans 

undersökningar. Bland KR/hopalocera borde Nymphaline ställas 

såsom prototyp. Ur denna kunde sedermera härledas, i den ena 

riktningen Satyrine, Hesperide och Papilionine, i den andra 

Lycaenidae, som bildade en vacker öfvergäng till Sphingidae, for 

sa vidt denna grupp inleddes med släktet Sierznthus; hvarefter 

borde följa Sphinx och Acherontia. För att afgöra Deilephila s 

naturliga plats fordrades studium af utomeuropeiska former. Släk- 

tet borde dock delas i tvenne. Med afseende på Hepialidae 

och Cossidae inom Bombyces tillhörde dessa för ingen del 

Macrolepidoptera, utan Microlepidoptera. Lasiocampiderna kunde 

indelas i tvenne väl skilda grupper. Acronycterna utgjorde genuina 

Arctiider och kunde ej ställas såsom Ofvergangsform till Noctu- 

iderna; däremot bilda Notodontiderna en sådan typisk üfvergäng, 

liksom äfven Geometra kunde väl härledas ur Drepanuliderna. 

Kapten C. GRILL föredrog och förklarade det förslag till 

byggnad för en entomologisk försöksstation, som af landtbruks- 

akademien inlämnats till regeringen innevarande höst. Härom 

utspann sig en liflig diskussion, hvari ett flertal af ledamöterna 

deltog. Föreningen beslöt enhälligt att uttala sin belätenhet med 
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förslaget samt uttryckte sin förhoppning, att regeringen måtte 

tillsammans med frågan om anslag till en entomologisk försöks- 

station framlägga det vid instundande riksdag. — De vid före- 

draget använda ritningarna Ofverlimnades som gåfva till Före- 

ningen. 

Efter föredragen intogs en gemensam enkel sexa, hvarunder 

skålar utbringades för Föreningens framtid, för dess nyvalde ord- 

förande samt öfriga styrelseledamöter och ämbetsmän. 

Claes Grill. 

FÖR SVERIGE NYA COLEOPTERA. 

Då jag för tre år sedan passerade Jämtland och därunder 

besökte Tännforsen, fann jag på vägen mellan Duved och vatten- 

fallet den för var fauna nya Cis micans MELL. (nec micans 

THOMS, som är synonom med /spidus GYLL.), hvilken annars 

i Europa är bekant endast fran Spanien, Frankrike och Tyskland. 

Förliden sommar, 1894, vistades jag en del af juni månad 

vid Ronneby i Blekinge och lyckades där finna följande nya 

arter: 

Dasytes flavipes OLIv.; MULS. nec FABR. Om denna art 

säger d:r SEIDLITZ i sin Fauna Baltica, Ed. II, p. 489: »Mul- 

sant's Citate nordischer Autoren gehören alle zu plumbeus», 

hvilket tyckes häntyda på, att den redan förut är funnen hos oss. 

Så tror jag dock ej är förhållandet, ty den D. flavipes som 

redan PAYKULL beskrifver i sin Fauna Suecia (1798—1800) är 

flavipes FABR., hvilken är synonym med den äfven i Sverige 

vanliga D. plumbeus Mitt. Ett lätt märkbart skiljetecken är 

bland andra, att D. flavipes OLIv. har endast den andra antenn- 

leden gul, då hos D. plumbeus MÖLL. de båda första lederna 

äro gula. Arten är för öfrigt ı Europa endast tagen i södra 

Frankrike. 

Malthodes pulicarius REDTB., hvars hittills kända hem- 

vist är södra Ryssland och Tyskland. 
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Bruchus (J/y/aéris) affinis  FRÖLICH, hvilken förut ej är 

bekant norr om Berlin. 

Apion simum GERM., förut känd från norra Italien och 

mellersta Europa. 

Tychius pusillus GERM., hvilken man hittills ej ansett gå 

nordligare än till mellersta Europa. 

Till den hos oss välbekanta 7 ychius guinguepunctatns L. 

fann jag nära Ronneby en i Sverige obekant var. tauni FRICK. 

På hemresan från Ronneby passerade jag Carlsborg i Vester- 

götland och fann där på en af fästningsvallarna den för Sverige 

nya Salpingus aeneus STEPH., egendomlig för sin femledade 

antennklubba. Denna art är förut bekant från Tyskland, Frank- 

rike och England. 

Dessutom finnes bland föregående års skörd en art Sztona 

GERM. från Stockholmstrakten, samt en art af hvardera af släk- 

tena Malthodes Kırsw. och Gymmetron SCHH., båda från Ron- 

neby i Blekinge, hvilka ej ens voro bekanta för den berömda 

coleopterologen EDM. REITTER i Paskau (Mähren), hos hvilken 

exemplaren varit för att blifva säkert bestämda. 

Claes Grill. 

ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS 

VANDRINGSSTIPENDIER ÅR 1894. 

Vid sitt sammanträde den 28 april 1894 beslöt Föreningens 

styrelse, efter granskning af inkomna ansökningar, att till stipen- 

diater för året utse studeranden vid Göteborgs realläroverk RAG- 

NAR INSULANDER och studeranden vid Wexiö högre elementar- 

läroverk JANNE LINDQVIST, af hvilka den förre tilldelades Före- 

ningens vandringsstipendium, 60 kr., och den senare det af fru 

SIGNE NORDENSKJÖLD skänkta stipendiet, 51 kronor. 

Af den från INSULANDER inkomna reseberättelsen framgår 

att han, för att samla Coleoptera, under sommaren företagit två 

utflykter i Bohus län, första gången i sällskap med stud. W. 

7 
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THORBURN, andra gången med stud. O. RopHE. I den medföl- 

jande förteckningen af gjorda fynd är i synnerhet att märka 

Barynotus Schönherri ZEtTt. och Polydrosus flavipes DE GEER 

(funnen af RODHE). 

Stud. LINDQVIST, som ställde sin färd till östra Småland, 

samlade därunder såväl Coleoptera som Lepidoptera och Hyme- 

noptera. Någon särskild reseberättelse har han ej insändt, utan 

blott en förteckning öfver gjorda fynd. Af dessa märkas Hydro- 

bius picicrus Tuoms., Necrophorus humator GOoEzE, Aclypea 

undata MOLL. och Phytonomus elongatus PAYK. bland skalbag- 

garna; Preris Daplidice L. och Pararge Maera L. var. mono- 

Zonia (i Wimmerby) bland fjärilarna, samt Anomalon Heros 2 

(1 Högby) bland steklarna. 

Må vi hoppas, att de unga stipendiaternas intresse för ento- 

mologien fortfarande må ökas och ej endast inskränka sig till 

ett samlande och bestämmande af en massa arter, utan leda till, 

hvad viktigare och intressantare är, ett studium af djurens utveck- 

ling och lefnadsförhållanden. Då först kan man om entomolo- 

gien i ordets vidsträcktaste betydelse säga, att det är en lefvande 

vetenskap. 

Claes Grill. 

Amerikansk insekt introducerad i Europa. Att euro- 

peiska insekter emigrera till Amerika är en tämligen vanlig sak, 

men att ett motsatt förhållande äger rum är en mer sällspord 

företeelse. En stor och blodtörstig myggart (Culex), som i 

Amerika kallas New Jersey-moskiten och är allmän vid hamnen 

i New York, har dock under senare åren innästlat sig i de större 

hotellerna i London. Synnerligen talrik var den ar 1886 1 

Grosvenor Hotel, Victoria Station, och den tycktes vida besvär- 

ligare för där varande europeiska än amerikanska gäster. Myg- 

gorna tros hafva öfverfarit Atlanten såsom gratispassagerare å de 

stora emigrantängarna, samt hamnat i världsstaden. De allt 

snabbare resorna underlätta naturligtvis öfverfarten. 

Sven Lampa. 



DEN ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCK- 

HOLM SAMMANKOMST Å HOTEL PHCENIX 

DEN 26 FEBRUARI 1895. 

Professor CHR. AURIVILLIUS, hvilken för första gången intog 

sin plats såsom ordinarie ordförande, hälsade de talrikt samlade 

ledamöterna välkomna, samt anmälde att följande nya ledamöter 

invalts i Föreningen: kaptenen, grefve ERIC OXENSTIERNA af 

Korsholm och Wasa (Stockholm), kandidaten HANS WALLENGREN 

(Lund), godsägaren GUSTAF VON SEGEBADEN (Fjelldalen, Harp- 

linge), kammarjunkaren ADOLF THEODOR CARLHEIM-GYLLENSKJÖLD 

(Wallen, Wallberga) samt apotekaren ERNST GERHARD CASIMIR 
REUTERSKIÖLD (Stockholm). 

Från fotograferna E. och R. A. ROESLER Öfverlämnades vid 

sammankomsten såsom gäfva till Föreningen ett i en prydlig 

ram infattadt porträtt i naturlig storlek af Föreningens förliden 

sommar aflidne, högt värderade ordförande, professor ÖSKAR 

THEODOR SANDAHL och beslöts att till herrarna ROESLER skulle 

aflåtas en tacksamhetsskrifvelse. 

Från Naturforscher-Verein i Riga hade inbjudning ankommit 

att deltaga i firandet af dess 50-ars jubileum den 8 instundande 

april. Föreningen beslöt att till denna fest afsända en lyckönsk- 

ningsskrifvelse, då hon ej såg sig i tillfälle att genom ombud låta 

personligen representera sig. 

Ordföranden anmälde att till Föreningen genom hennes 

sekreterare Öfverlämnats en summa af 60 kronor, hvilken sam- 

manskjutits af en del medlemmar, för att äfven innevarande år 

sätta Föreningen i tillfälle att utdela det vanliga vandringssti- 

pendiet till en lärjunge vid något af rikets högre elementarläro- 

verk. Styrelsen hade nämligen med anledning af den ekonomiska 

Entomol. Tidskr. Årg. 16 H. 2 (1895). 1 6 
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ställningen ej ansett sig kunna föreslå Föreningen att innevarande 

år, likasom de två föregående, utdela detta stipendium. 

Sedan revisionsberättelsen (se nedan) upplästs och ansvars- 

frihet beviljats styrelsen för 1894 års förvaltning, höll statsento- 

mologen SVEN LAMPA ett med stort intresse afhördt föredrag: 

»Om röda hvetemyggans (Dzplosıs aurantiaca WAGNER) uppträ- 

dande på Gotland». Föredraganden, som 1887 varit beordrad 

till Gotland för att studera kornflugan, hade då på hvetefälten 

äfven funnit den röda hvetemyggan tillsammans med den gula 

arten (Diplosis Tritici KiRB.), fast i ringa antal. Sistlidne som- 

mar, då han ånyo vistades på Gotland, hade den röda hvete- 

myggan likväl ökat sig i oroväckande grad. Af tusentals inhaf- 

vade hvetemyggor befunnos nio tiondedelar vara den röda arten, 

hvarföre det först antogs, att denna blifvit den öfvervägande och 

möjligen delvis utträngt den gula. Vid fortsatta undersökningar 

visade det sig emellertid, att de olika arternas svärmningstid ej 

infallit samtidigt, och att den gula arten förefunnits till ännu 

större antal än den röda. Hvetefälten hade likväl fått ännu 

en farlig fiende. Eget nog är de båda närstående arternas lef- 

nadssätt ganska olika under senare delen af larvstadiet. Då den 

gula hvetemyggans larv skall förpuppa sig går den ner i jorden, 

under det att den rödas fullbordar sina förvandlingar i axet, 

där den stannar kvar mellan fjällen. Sedan säden är tröskad 

sitter den kvar i agnarna; och det är på dessa man i och för ut- 

rotandet bör fästa sin uppmärksamhet. Antingen böra de helt och 

hållet uppbrännas eller ock, om de läggas i gödselstaden, denna 

väl skötas och omskottas, då larverna till stor del gå sin under- 

gång till mötes. Vill man ej lägga dem i gödselstaden, böra de 

åtminstone användas så snart som, möjligt, på det ej insekten må 

hinna utveckla sig till mygga och sprida ny förödelse. Lifs- 

kraften hos hvetemygglarverna har visat sig vara synnerligen 

seg. De kunna torka ihop och se döda ut i veckor, men när 

man utsätter dem för fuktighet, svälla de så småningom ut igen 

och väckas till lif. 

Kapten C. GRILL förevisade en samling insekter, som i det 

inre af Kongo insamlats af vår landsman, major M. JUHLIN- 

DANNFELT, under pågående fälttåg mot några upproriska arab- 

stammar. 
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Professor CHR. AURIVILLIUS visade en egendomlig »naturens 

lek>, nämligen afbildningar af ett par fjärilpuppor, som försto- 

rade på det allra tydligaste företedde bilden af ett apansikte. 

Båda arterna tillhörde visserligen samma släkte, men voro från 

vidt skilda delar af jordklotet. Den ena, Spalgis s-signata 

HOLL., var nämligen från vestra Afrika och den andra, Spalgis 

epius WESTW., från södra Indien. 

Baron F. BARNEKOW från Örbyhus föreslog, att Föreningen 

till mosskulturföreningens årsmöte instundande sommar skulle 

iordningsställa en samling skadeinsekter med, om möjligt, till- 

hörande skadade växtdelar. Det beslöts att till nästa samman- 

komst taga detta förslag under öfvervägande. 

Slutligen tolkade sekreteraren Föreningens tacksamhet till 

de män, d:r C. NYSTRÖM och kontraktsprosten O. V. REDELIUS, 

som vid innevarande riksdag väckt på tal den för vårt fädernes- 

land så betydelsefulla frågan om inrättandet af en entomologisk 

försöksstation. Sällan stå väl mål och medel i en proportion 

som vid denna fråga. Det gäller för statsverket en årlig upp- 

offring af omkring 6,000 kronor, hvarigenom, mänskligt att döma, 

en större eller mindre del af de till tiotals millioner kronor upp- 

skattade insektskadorna skulle kunna minskas till gagn för det 1 

våra tider så betryckta åkerbruket. Af de två motionärerna var 

endast herr REDELIUS närvarande, och Föreningen visade honom 

sin vördnad och tack genom att mangrannt resa sig. 

Efter förhandlingarnas slut intogs gemensam sexa, hvarefter 

vid kaffet afhandlades såväl insektfrågor som annat. 

Claes Grill. 

Revisionsberättelse för år 1894. 

Undertecknade, utsedde att granska Entomologiska Föreningens räken- 

skaper för år 1894, få efter denna dag verkställdt uppdrag afgifva följande 

berättelse. 

Ställningen i Allmänna kassan utvisas af följande öfversikt: 
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Debet. 

Behallning fran 1893: 

Fru SIGNE NORDENSKJOLDS entomologiska vandringsstipendium 

MIE ranta eee an Te ee ae SL: — 

Till Styrelsens disposition RENEE SANNE USER Ba 448: 66 499: 66 

Inkomster : s 

Under året influtna ärsafgifter à 6 kr.: 

OS for GG 2 2... eee RRQ NN 54: — 

Se > Im OTO Osea woe. See ey RE ee eee 108: — 

20 AND yy TOGA Stace es ee en en 1,764: = 1026: LE 
Räntor från Föreningens 4 fonder (439: 19) samt à kassans 

eenasmedel (32: AO) 471: 68 

Statsanslag för utgifvandet af »Uppsatser i praktisk entomologi» 1,000: — 

Behällning ä försälda exemplar af Tidskriften, Uppsatser i 

praktisk entomologi och GRILLS Ordbok) ..........-.........- 171: 06 

Hörsalda.separateran am, Bursibibliotekerper Berner 24: 95 

AnnonsersanBidskriftenstomslasger er re ee 5: — 

Skuld Di arets. SAINT RSS ON ONU OIL CET RER EEE AAA 102: 61 

Summa 4,200: 96 

Kredit. 

Utgifter : 

Af behållningen vid årets början üfverfürdt till OSKAR SAN- 

DAHLS fond 222 252256 NI Ne SR A Re 400: — 

För framställandet af årg. 1894 af tidskriften och af häftet 4 

af »Uppsatser i praktisk entomologi»: 

Tryckning, papper och häftning .............--.-- VE TY 

Illustrationer (hvaraf 4 kr. skänkts till OSKAR 

SANDAHESKIond) ess eee RER: 903: 65 

Författarearvoden (hvaraf 27 kr. skänkts till 

OSKARZSANDAHLSEIond) eee en Ri 2,085: 82 

Utsändning af tidskriften till in- och utlandet -__......-.-_..-- 193: OI 

Uppbördskostnader .....-- =-.---- 22-2 een sense neuen 37: 2100 

För biblioteket (bokinköp, inbindning, frakter och brandför- 

Sakring) En Re ER seems een 232: 34 

För insektsamlingen (hyra af lokal, flyttningskostnad och brand- 

försäkrini@)glsc ne. a Sen In. Lin ee ae ee 59: 50 

För: sammankomsternuge ERP RER PNR RE eee ee 59: II 

För Föreningens och Fru SIGNE NORDENSKJÖLDS entomologiska 

vandringsstipendier: 

Stipendierna er en nnd N ne eee 110: — 

PortoN Or CINRUIATR EEE RE ee eee I: 40 , 
Du ILI: 40 

Diverse (hvaribland 40 kr. för inköp af 4 stolar) ......... --..--- 121: 78 

Summa 4,200: 96 
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Af Föreningens 4 fonder, från hvilka alla hafva till Allmänna kassan 

öfverförts räntorna, hafva tre, nämligen A. F. REGNELLS fond, P. F. WAHL- 

BERGS fond och Ständiga ledamöters fond, under året icke vunnit någon 

tillökning, hvadan de båda vid årets början och slut utgjorde 2,000 kr. 

hvardera. ÖSKAR SANDAHLS fond, som vid årets början uppgick till 3,215 kr. 

50 öre, har under året vunnit en tillökning af 516 kr. 50 öre. Dit har näm- 

ligen från Allmänna kassan öfverförts ett belopp af 400 kr., hvarjämte såsom 

gåfvor lämnats 50 kr. af sällskapet »Fauna», 12 kr. 50 öre af jägmästaren 

WERMELIN, 14 kr. 50 öre af förste fiskeriassistenten TRYBOM, 4 kr. af foto- 

"grafen AUGUST ROESLER samt — i stället för kransar å professor SANDAHLS 

likkista — 25 kr. af professor AURIVILLIUS och 10 kr. 50 öre af byrächefen 

MEVES. Fonden uppgick således vid årets slut till 3,732 kr. 

Om man till dessa fonders behållningar vid årets början lägger Allmänna 

kassans egentliga behållning vid samma tid (d, v. s. utan medräknande af de 

blott anförtrodda 51 kr.), så uppgår hela beloppet till 9,664 kr. 16 öre. För 

årets slut uppgår behållningarnas summa till 9,732 kr., hvarifrån likväl bör 

afräknas Allmänna kassans skuld, hvadan den verkliga behållningen utgör en- 

dast 9,629 kr. 39 öre. Kassaställningen har således i sin helhet och formelt 

försämrats med ett belopp af 34 kr. 77 öre, hvarvid dock bör märkas att för- 

sämringen i verkligheten är betydligt större och uppgår till nära 200 kr., 

emedan bland inkomsterna under året ingå 162 kr. i årsafgifter, som egent- 

ligen tillhöra föregående år. Detta ogynnsamma resultat kan anses hufvudsak- 

ligen bero på de för framställandet af tidskriften och »Uppsatser i praktisk 

entomologi» häfda kostnader, hvilka på grund af ökadt arkantal och rikligare 

illustrering med närmare 700 kr. öfverskjuta de motsvarande under år 1893. 

Däremot hafva utgifterna för biblioteket under året varit öfver 200 kr. lägre 

än under det föregående. — Föreningens affärsställning är likväl fortfarande 

mycket god, men resultatet för 1894 manar dock till försiktighet för framtiden, 

isynnerhet som under året en ny utgiftspost tillkommit, hvilken lätt kan komma 

att framdeles antaga betydande dimensioner, nämligen omkostnaderna för lokal 

åt insektsamlingen. 

Såsom behållning vid årets slut förefinnas, ehuru ej af oss inräknade i 

föregående räkenskapsöfversikt, restupplagorna af Föreningens publikationer samt 

för försäljning afsedda separater ur biblioteket. 

Föreningens hedersledamot, fru professorskan SANDAHL, har i enlighet 

med professor SANDAHLS i lifstiden uttryckta vilja till Föreningen såsom gåfva 

öfverlämnat dels hans i tre skåp förvarade insektsamling, dels alla i hans 

bibliotek befintliga arbeten i entomologi, hvilka Föreningen ej förut ägde. 

Vidare har Föreningen af sin hedersledamot, fröken SOPHIE WAHLBERG, såsom 

gäfva mottagit ett antal böcker, samt af kapten GRILL ett läsebord. 

Antalet ledamöter uppgick vid slutet af år 1894, förutom 7 hedersleda- 

möter och 14 ständiga, till 313, hvaraf 298 betalande. Af sagda 313 voro 

272 svenskar, 13 norrmän, II finnar, 5 danskar och 12 från andra länder. 

Föreningens säkerhetshandlingar äro jämlikt Styrelsens beslut förvarade 

hos Stockholms Inteckningsgaranti-aktiebolag enligt ett specificeradt förvarings- 
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bevis, som af oss granskats. Räkenskaperna äro i god ordning och med till- 

körande verifikationer försedda, hvadan vi på grund af sålunda verkställd gransk- 

ning tillstyrka Entomologiska Föreningen att bevilja Styrelsen full ansvarsfrihet 

för dess förvaltning under år 1894. Därjämte få vi, på grund af tagen känne- 

dom om Styrelsens verksamhet, med synnerligt nöje framhålla, hurusom För- 

eningens angelägenheter med samma omsorg och nit som förut vårdats af Sty- 

relsen under den nya sammansättning däraf, hvilken varit en följd af den 

smärtsamma förlust, som Styrelsen — likasom Föreningen i sin helhet — 

under det gångna året lidit. 

Stockholm den 18 Februari 1895. 

H. G. O. Enell. Simon Nordström. 

SVENSK ENTOMOLOGISK LITTERATUR 1893. 

I SVERIGE TRYCKTA UPPSATSER. 

ADLERZ, G., I hvilken ordning tager djurvärlden en ur hafvet uppdykande 6 : 

besittning? — Ent. Tidskr. Arg. 14, sid. 131—144. 

ANDERSSON, J., Ållonborresvärmningen i Kristianstads län år 1892. — Upp- 

sats, i prakt. ent. 3, sid. 77—80. 

AURIVILLIUS, CHR., Ein Wunderbock. — Ent. Tidskr. Årg. 14, sid. 120 och 

Berl. Ent. Zeitschr. 38, p. 326. 

— , Synonymische Bemerkungen. — Ent. Tidskr. Ärg. 14, sid. '130. 

, Verzeichniss der von den Herren C. LUMHOLTZ und C, FRISTEDT 

im nördlichen Queensland gesammelten Cerambyciden. — Ent. Tidskr, 

Ärg. 14, sid. 153— 169, 

-, Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia, 4. — Ent. ‘Vidskr. 

Ärg. 14, sid. 177—-1S6, 

— —, Diagnosen neuer Lepidopteren aus Afrika. — Ent. Tidskr. Årg. 14, 

sid. 199—214. 

—, Svensk entomologisk litteratur. — Ent. Tidskr. Årg. 14, Sid: 215—217. 

—, Litteratur. »RÜHL, FRITZ, Die palæarktische Grosschmetterlinge und 

ihre Naturgeschichte», — Ent. Tidskr. Årg. 14, sid, 218— 220. 

—, Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun, 2. Tagfalter. 

1, — Ent. Tidskr. Årg. 14, sid, 257— 292, taf. 3—6. 
Bigärden, Tidning för Biskötare. Årg. 5. Linköping. 1893. 4°. 96 sid. 

Bi-Tidning, Svensk. Organ för centralföreningen för Sveriges biskötsel. Redak- 

tör och ansvarig utgifvare Hj. STÄLHAMMAR. Ärg. 14. Göteborg. 1893. 

ERICSSON, I. B. & SANDIN, EMIL, Coleoptera Sueciæ et Norvegiæ enumerant. 

Göteborg. 1893. 8°, 56 pag. ; 
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GRILL, C., Tallstekeln på Wermdön. — Ent. Tidskr. Årg. 14, sid. 94—95. 

— — Notes synonymiques sur quelques coléoptères décrits par DE GEER. 

— Ent. Tidskr. Ärg. 14, sid. 249— 255. 

—, Tropiphorus mercurialis FABR. — Ent. Tidskr. Årg. 14, sid 256. 

HOLMGREN, EMIL, Några ord om körtelinnervationer och körtelkapillärer hos 

Lepidopterlarver samt om ett egendomligt muskelslag hos dessa senares 

sfinkterbildningar. — Bih. Vet. Akad. Handl. B. 12: 4, n:o 8. 11 sid, 

I tafl. 

LAMPA, SVEN, Berättelse till kongl. Landtbruksstyrelsen angående resor och 

förrättningar under år 1892 af dess entomolog. — Ent. Tidskr. Årg. 14, 

sid. 1—46, taf. 1; Uppsats. i prakt. Ent. 3. sid. 1—46, tafl. 1. 

=, Notiser. -- Ent. Tidskr. Arg, 14, sid. 47—48; Uppsats. i prakt. Ent. 
3, sid. 47—48. 

——, Catocala adultera MEN. — Ent. Tidskr. Ärg. 14, sid. 78. 

— — Odonteus mobilicornis FABR. -— Ent. Tidskr. Årg. 14, sid. 80. 

— Litteratur. — Ent. Tidskr. Årg. 14, sid. 81—91; Uppsats. i prakt. 

ent. 3, sid. 81—91. 

—  , Utrotningsmedel. — Ent. Tidskr. Ärg. 14, sid. 92—93; Uppsats. i 

prakt. Ent. 3. sid. 92—93. 

— , Frågan om ett verksammare skydd för insektätande småfåglar. — Ent. 

Tidskr. Ärg. 14, sid. 95—96. 

———, Chlorops circumdata MEIG. — Ent. Tidskr. Ärg. 14, sid, 169— 170. 

——, Geotrupes typhoeus. — Ent. Tidskr. Ärg. 14, sid. 234. 

— Tephritis dilacerata. — Ent. Tidskr. Arg. 14, sid. 241—242. 

MEVES, J., Antinnonin. — Ent. Tidskr. Årg. 14, sid. 93; Uppsats. i prakt. 

Ent. 3, sid. 93. 

NILSSON, ALB., Följderna af tallmätarens och röda tallstekelns uppträdande i 

Nerike under de senare åren. — Ent. Tidskr. Årg. 14, sid. 49—78; 

Uppsats. i prakt. Ent. 3, sid. 49—77. 

NORDIN, ALBAN, Dlaps mucronata LATR. — Ent. Tidskr. Ärg. 14, sid. 96. 

Porat, C. O. von, Myriopoder från Vest- och Syd-Afrika. — Bih. Vet. Akad, 

Handl. B. 18:4, n:o 7. Sthm. 1893. 52 sid, 

RoTH, C. D. E., Nagra ord om strykninets förhållande till insekter. — Ent. 

Tidskr. Ârg. 14, sid. 297— 298. 

— — Nytt sätt att genom utkläckning erhålla imagines af Buprestider, Lon- 

gicorner och flere andra trägnagare. — Ent. Tidskr. Årg. 14, sid. 299 

—300. 

SANDAHL, O. TH., John Obadiah Westwood +. — Ent. Tidskr. Årg. 14, sid. 

79—80. 

——, Entomologiska Föreningens i Stockholm sammankomster den 14 de- 

cember 1892, 11 mars 1893, 29 april 1893 och 30 september 1893. 

— Ent. Tidskr. Arg. 14, sid. 127—130, 187—196, 293—296. 

SANDIN, E. se ERICSSON. 

SCHÖTT, H., Beiträge zur Kenntniss der Insektenfauna von Kamerun, 1. Cod/em- 

bola, — Bih. Vet. Akad. Handl. B. 19:4, n:o 2. Sthm. 1893. 28 sid. 7 tafl. 
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SCHÔTT, H., Zwei neue Collembola aus dem indischen Archipel. — Ent. 

Tidskr. Årg. 14, sid. 171—176, tafl. 2. 
— — Zur Systematik und Verbreitung palæarktischer Col/embola. — K. 

Vet. Akad. Handl. B. 25, n:o 11. Sthm. 1893. 100 sid. 7 tafl. 

Sjéstept, Y., Från Kamerun. — Ent, Tidskr. Årg. 14, sid. 97—119. 
STUXBERG, Djurskisser. Nagra blad ur våra dagars forskning, den mognare 

ungdomen tillegnade. Ny följd. Göteborg. 1893. 352 sid. 161 bilder 

i texten. Af entomologiskt innehåll äro: 4. Lyktstritar och puckelcika- 

dor, sid. 62—67; figg.; 20. Skabbdjuret, sid. 248—253, fig.; 24. Jätte- 

skalbaggar, sid. 306—315; figg. 

THOMSON, C, G., Opuscula Entomologica. Fasciculus 18. Lunde. 1893, p. 

1889—1967. — Innehåller: 48. Anmärkningar öfver Ichneumoner, sär- 

skildt med hänsyn till några af A. E. HOLMGRENS typer. 

TIDSKRIFT, ENTOMOLOGISK, utgifven af entomologiska Föreningen i Stockhoim, 

Årg. 14. Sthm. 1893. 8°. 300 sid. 6 tafl. 

TRYBOM, Fır., Physacarus ventricosus NEWP, funnen under egendomliga för- 

hällanden. — Ent. Tidskr, Årg. 14, sid. 121— 126, 

UPPSATSER i praktisk entomologi med statsbidrag utgifna af Entomologiska 

Föreningen i Stockholm. 3. Sthm. 1893. 8°. 94 sid., 1 tafl. 

I UTLANDET TRYCKTA UPPSATSER. 

PORAT, C. O. von, Myriopodes récoltés en Syrie par le docteur THEODORE 

BARROIS. — Revue biolog. du Nord de la France. 6. p. 62-—71, I 

tab. 1893. 

Chr. Aurivillius. 

Biologisk samling af skadeinsekter. För att snarast 

möjligt kunna åstadkomma en någorlunda fullständig sådan, som 

onekligen är af behofvet påkallad, vore det önskligt, om för 

saken intresserade personer ville taga vara på dithörande före- 

mål, såsom insekterna i deras olika förvandlingsstadier, af dem 

skadade växtdelar etc., och sedan insända dessa till riksmusei 

entomologiska afdelning eller till undertecknad. Blad och dylikt 

böra helst pressas, och larverna uppblåsas eller läggas i sprit. 

Sven Lampa. 
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ENTOMOLOGISKA ANTECKNINGAR 1892—1894 

AF 

H. NERÉN. 

Den 25—27 maj förstnämnda år inträffade de första som- 

mardagar för året med maxima varierande mellan + 23,5 och + 

28,5 C. och mznzma mellan + 8,5 och + 14,0 C. Bland märk- 

ligare insekter, som under dessa dagar af mig infångades i min 

och min grannes trädgård i Skeninge befunnos af Tenthrediner: 

Lyda sylvatica LIN. AQ i flera exemplar, honorna alltid på 

de utslagna bladen af häggen (Prunus Padus), i bägge dessa 

trädgårdar, hvilket öfverensstämmer med DE GEERS iakttagelse, 

Tom. If, pag. 1040, N:r 36, där han säger om honorna, att de 

på våren vistas »sur les feuilles de l'arbre nomme Bois de S:ct 

Lucie (Padus), ou elles deposent leurs oeufs», hvaremot ZAD- 

DACH i sin monografi öfver Lydide, N:r 44, pag 180, säger, att 

BRISCHKE »hôgst sannolikt funnit de denna art tillhöriga larverna 

i augusti 1852 vid Danzig på Populus Tremula och Salix 

Caprea». Intetdera af de bägge sistnämnda trädslagen, hvarken 

asp eller sälg visade dock ännu några löf, men väl bladknop- 

par, hvadan DE GEERS ofvan citerade iakttagelse väsentligen 

vinner i sannolikhet. — Öfriga mer och mindre märkliga fynd 

under nämnda 3 dagar, alltid vid middagstid, voro: Zmphytus 

cinctus 9 och Klugit 9, Macrophya quadrimaculata FABR. ©, 

Perineura solitaria SCHRANK, 3 SS, och Synairema rubi Panz. 

2 samt slutligen den sällsynta Zeugophora Turneri POWER 

(= rufotestacea KRAATZ), af hvilken för vårt land nya art jag 

i augusti 1836 jämväl fann ett exemplar i blommor, som intagits 

från min trädgård, och hvilket af mig ôfverlämnats till riksmuseum. 

I 
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Den 13 juni såg jag i flera af stadens trädgårdar larver af 

Emphytus Klugir i olika åldrar, fran 1,5 till 2,5 centimeters längd. 

Hos de yngre märktes ej ännu någon ljusare midtellinea längs 

ryggen; de 3 främsta kroppsringarna voro märkbart tjockare än 

de öfriga, och alla saknade ännu de hvita, hårda kornen, som 

på äldre larver stå i tvär-rader på hudveckens uppböjningar (se 

min afh. i Ent. Tidskr. för är 1891, pag. 11). Dä jag nämnda 

dag fann dessa larver började ett fint regn att falla. De 

minsta larverna sutto mestadels pa de undre, smäludna sidorna 

af törnrosbladen, hopprullade i spiral med stjärtspetsen i midten 

och vänd mot marken. De höllo sig här stadigt fast, hvaremot 

de fullvuxna vid minsta beröring plötsligt nedföllo pa marken 

pa sätt jag fôrut omtalat (l. c.). Ä de större larverna, som 

mätte 2 centimeter och därutöfver, iakttogs en ljusare, grön 

strimma längs midten af ryggen, sträckande sig från hufvudet 

till midten af larvens kropp och fortsatt på ryggens nedersta 

del. Den 15 juni iakttog jag hudömsningen hos en larv, då 

densamma var nära fullbordad; larvskinnet jämte den rödgula 

hufvudkalotten sutto kvar vid svansändan, och hufvudet var nu 

ljusgult eller gulgrönt med svart mun och svarta ögon. Kalotten 

å larvskinnet var öppen bakifrån samt klufven å framsidan längs 

midtelsömmen efter längden, på sätt TORBERN BERGMAN beskrif- 

ver à sid. 155 i sina »Anmärkningar om Vildskräpukar» af år 

1763 och aftecknar i fig. 5 å Tab. VI. Ögonen voro svarta 

med en hvit prick i midten, som var klart genomskinlig (= 

cornea?), hvarjämte den mörkbruna c/ypeus och öfverläppen med 

sin »sprynga» voro oskadda, fastsittande vid larvskinnets buk- 

sida; utanför och nedom ögonen sitter på hvardera kalott-hemi- 

sfären en mörk punkt omgifven af en ljusare “alo, något min- 

dre än den svarta ögonfläcken, hvilken punkt motsvarar antennen 

på hvarje sida. Allt detta dr synligt för blotta ögat och 

med hjälp af loupen särdeles klart. Efter sista hudömsningen 

voro larvernas hufvud gröna, men antogo snart en vackert röd- 

gul färg. 

Den 19 juli fann jag i min trädgård en 2 af Discoelzus 

zonalis Panz. var. c hos THOMSON på Astrantia major — en 

umbellat, som jag under mer än 10 år funnit vara synnerligt 

lockande, isynnerhet för solitära getingar och äfven för vissa 

2 
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bin. Af nämnda geting-art, som enl. THOMSON hos oss förekom- 

mer »sparsamt i skogstrakter från Skåne till Norrland», ägde 

jag förut en ® af var. 6, funnen vid Dufnäs nära Stockholm i 

augusti 1887 af med. kand. DAHLBERG. Den nu funna variete- 

ten, utmärkt af en gul fläck à ömse sidor af pronotum, fanns 

blott i ett enstaka exemplar i sällskap med några svarta Crabro- 

arter (däribland & och @ af C. capitosus), flera Ancistrocerus- 

och Odynerus-arter samt Oxybelus uniglumis — den sistnämnda 

i stor mängd. Äfven iakttogos SS i mängd af Andrena nigri- 

ceps och denna arts parasit: Vomada solidaginis, som. här 

tycktes trifvas väl tillsammans. De ofvannämnda vespiderna 

berusade sig flitigt af blommornas nektar, så att de med lätthet 

togos med blotta händerna, hvaremot de nämnda bien voro mera 

nyktra och på sin vakt. 

Vid ett besök å Linnevads säteri, !/2 mil från Skeninge, 

den 29 aug. fick jag ett nyss fångadt, lefvande exemplar af 

Acherontia Atropos 9. Djuret hade fångats i en trappa upp till 

vinden där detsamma nedfallit från en takstol, i hvilken en vild 

bisvärm hade sin bostad, och blef här offer för sin snålhet efter 

honung. Omgifningen hade blifvit uppskrämd af djurets läte, 

som liknade en gräshoppas knarrande eller pipande, och som 

lät höra sig, då djuret skrämdes eller oroades. Då jag höll det 

mellan tummen och pekfingret öfver vingrötterna, kändes en tyd- 

lig darrning mellan mina fingrar, då det pipande eller klagande 

ljudet hördes. Några vidare undersökningar hade jag ej tillfälle 

att företaga. Exemplaret, en stor ®, som pryder min samling, 

mäter fullt 125 mm. mellan vingspetsarna. 

Med anledning af kapten CLAES GRILLS uppmaningar i Ent. 

Tidskr. »att meddela underrättelser om nya lokaler för mera 

sällsynta insekter», samt särskildt hans fynd af den Linneiska 

arten: Rhzpıiphorus paradoxus vid Rånäs i norra Upland, vill 

jag nämna det jag i medlet af september 1887 fann en 2 af 

detta sällsynta djur i en ekbacke nära Helgeslätt (OG. V. Hargs 

s:n) just då densamma höll på att krypa in i ett getingbo till- 

hörande Vespa germanica FABR. (eller möjligen V. vulgaris 

LIN.), hos hvilka bägge arter djuret lefver parasitiskt. Den funna 

honan var något afvikande från hufvudformen i så måtto, att 

humeri elytrorum hade en aflång gul fläck à hvardera af de 

2 
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svarta täckvingarna, gränsande till de gula hörnen af prothorax, 

sålunda bildande en varietet af vår svenska art. Det är näm- 

ligen den enda hos oss lefvande representanten af Rhipiphori- 

dernas familj, inom Europa representerad af 6 släkten med tills. 

12 arter. Arten tillhör mellersta Sverige (Smäland—Upland). 

Rh! pectinicornis, namngifven och funnen i Sverige af THUNBERG, 

och /ennzcus i Finland, funnen af PAYKULL, äro, såvidt kändt 

är, ej sedan hos oss återfunna. Familjen, som i biologiskt afse- 

ende står närmast Canthariderna, är ett underbart exempel på 

utvecklingens metamorfoser. Den Thunbergska arten lärer lefva 

på larver af »Spanska Flugor». D:r CHAPMAN har varit den 

förste upptäckaren at larven till R/upiphorus paradoxus, hvars 

? enligt ROUGET lägger ända till 500 ägg åt gången. Larven, 

som mäter högst ”/10 mm., släppes af honan på en arbetare, till- 

hörande någon af de nämnda bägge getingarterna, och transpor- 

teras af denne in i boet samt intränger i sidan under huden på 

en getinglarv. Pa ett liknande sätt sker det med tama biet, 

som, utan att veta därom, medför en Sz/arzs-larv, hvilken äter 

upp biets ägg och sedan föder sig med den i cellen för bilarven 

afsedda honungen. Getinglarvens parasit suger i sig dess vätskor, 

hvarigenom den tillväxer betydligt, och man kan tydligt se dess 

tillväxt igenom getinglarvens tunna hud. Fullvuxen spinner 

getinglarven ett lock af silkesväfnad öfver cellens öppning, men 

detta är helt tunnt, och han är tydligen sjuk. Nu lämnar para- 

siten värdens kropp och kryper ut genom 3:e segmentets buk- 

sida, hvarefter han ömsar hud och sedan tamponerar det gapande 

såret med den gamla huden. Därpå sticker han getinglarven i 

1:a bröstsegmentet i höjd med halsen, och suger i sig sin värds 

vätskor till sista droppen. Sedan Getta är verkställdt, ömsar han 

hud ännu en gång och förvandlas, efter slutad festmåltid, till 

nympha och slutligen till utbildad insekt. Beskrifningen är häm- 

tad ur Franska Societetens annaler för år 1891, sid. 447—456 och 

af d:r CHOBANT, medlem af nämnda Societet och boende i Avignon 

1 södra Frankrike, i d:r FABRES närhet. Den förstnämnde har i 

början af juni lyckats utkläcka SS och 9? af Emenadia fia- 

bellata FABR. ur larver af en sydeuropeisk Odynerus-art och 

sedan, biträdd i råd och dåd af sin ofvannämnda lärare, d:r 

FABRE, åsett honans äggläggning den 18 juli i en glasburk med 
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ren och torr sågspån pa bottnen, i en temperatur mellan + 20 

och 30 C. D:r CHOBANT, som asag och utmärkte stället för 

läggningen af de talrika äggen, hade den 4 augusti nöjet att se 

den lilla ”/10 mm. långa larven (»le triongulin») af nämnda art,. 

som finnes afbildad i 130 ggrs förstoring à pag. 456, 1. c. Vid 

samma tid (= början af augusti) provianterades boet af Odyne- 

rus 9 med larver af Lina populi. Den lille parasiten faster sig 

i honans härbeklädnad och later henne bära sig till dess bo, dar 

han väljer en passande cell till sin bostad. När den unge Ody- 

nerus-larven nått en viss storlek sticker parasiten hal i dess hud 

och blir endoparasit. Det är nämligen först i juni följande ar 

han blir ektoparasit och da först ger han larven dödsstöten. I 

medio af juni blir han zympha och i de första dagarna af juli 

är han fullbildad insekt (= Emenadia flabellata FABR.), färdig, 

att förnva sina märkvärdiga metamorfoser. o 

På lika sätt lefver en annan art af samma släkte, Emenadia 

bimaculata FABR. (= larvata SCHRANK), hos en Zumenes-att. 

Bägge dessa AAipiphorider tillhöra, den förstnämnde sydligare 

Europa och Æ. larvata Frankrike, Tyskland och Österrike. 

Nematus Ribesiz har under flera år grymt härjat krus- och 

vinbärsbuskar här i staden och äfven visat sig i min trädgård, 

men har under slutet af juni och 'början af juli månader varit 

förföljd af Clemscus (1. Exetastes) limbatus Han, som här visat 

sig i stor mängd af båda könen, ehuru eljest enl. HOLMGREN 

en tämligen sällsynt Tryphonid. En annan Tryphonid, ännu säll- 

syntare och närbesläktad med det egendomliga släktet Danchus, 

af HOLMGREN hänförd till Ophioniderna, men af THOMSON pa, 

som det vill synas, goda skäl placerad hos de förstnämnda, näml. 

Exetastes tarsator, togs af mig dagligen mellan den 12 och 

20 juli 1893 vid middagstiden, men endast honor, under det de 

spanade efter tillfälle att lägga sina ägg på larverna af Pieris 

brassice, hvilka i mängd fråssade på bladen af hufvudkål i 

min köksträdgård. 1 

Under de 4 sista dagarna af juni månad såg jag en Sesiid, 

hvaraf Yo i mängd och ett mindre antal 99, äfven vid mid- 

dagstid, företrädesvis på buskar, bärande ljusröda vinbär, men 

äfven på vanlig Phrladelphus coronarius. Vid undersökning 

befunnos de tillhöra arten Sesia tipuliformis Lin. De svär- 
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made här i mängd flera solvarma dagar, men försvunno lika 

hastigt som de kommit, alla på en gång, efter inträdt regnväder. 

Den 24 juni tog jag på stammen af ett äppleträd en fjäril- 

larv, som satt orörlig, mätande 3 centimeter i längd och 1/2 d:o 

1 höjd, ljusgrön till färgen med ett gult band längs midten af 

ryggen och ett par gula linier, försedda med svarta andhål 

ofvan fötterna. Puppan hade fästats på en äpplekvist i buren, 

var skör, violett till färgen och innesluten i en yttre kokong af 

fastare väfnad samt Ofverdragen med fastklibbade jordpartiklar. 

Fjärilen, som var en & af Diloba coeruleocephala, framkom i de 

sista dagarna af september. 

Under detta år (1894) har jag äfven lyckats göra några 

mindre vanliga fynd i insektväg. Sålunda togs den 3 mars ett 

ex. af Pristonychus inequalıs Panz. (subcyaneus ERICHS.) på 

salsgolfvet i min bostad. Detta rum är beläget omedelbart öfver 

källaren, dock med en fotstjock jordfyllning mellan källartaket 

och golfvet, dit djuret sannolikt letat sig upp mellan väggen och 

panelen. Exemplaret var en 2 med starkt blåskimrande täck- 

vingar och till storleken något mindre än de 2 skånska exemplar 

jag ager, tagna i Trelleborg af G. F. MÖLLER. 

Den 19 april, en varm dag med en temperatur af + 20 C., 

tog jag pa ett nyss utveckladt syrenblad en Andrena-art, som 

befanns vara den i sôdra och mellersta Sverige sällsynta Nylan- 

derska arten A. fulvago. En af mig i maj 1888 tagen & från 

samma lokal, bestämd af THOMSON, ägde jag förut i min sam- 

ling. Att © var så tidigt framme detta år berodde tydligen pa 

den för årstiden ovanligt höga värmen, som enl. meteorolog. 

centralanstaltens månadsöfversikt för april aldrig varit så hög 

under nämnda månad efter år 1835. Under april 1888 var 

temperaturen däremot 2,5 à 4,0 lägre än den normala. Denna 

omständighet är en tillräcklig förklaring på insekternas tidigare 

framkomst under innevarande år, äfvensom å hanens försenade 

framkomst år 1888, då, som bekant, hanarna inom insektvärlden 

à la règle framkomma omkring en vecka före honorna. 

Den 6 juni, en klar och vacker dag, med ett temp. max. 

af + 19 C., gjorde jag några märkligare fynd à en stallvägg, näm- 

ligen: Oryssus coronatus cf, ett‘säreget djur, (bildande en vac- 

ker öfvergång från Szricina till Figiterna enl. Tuomson), Sapyga 
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clavicornis Lin. 9 var. ¢ och S. quinquepunctata Farr. & 

och ® var. a, samt pa bladen af ljusröda vinbärsbuskar en 

märklig Coccinella-art, stående närmast: C. decem-pustulata Lin. 

F. Succ, eller var. hh. GYLL. — en var. »raro occurrens». 

Teckningen pa ¢horax är nämligen hvitgul, skalvingarnas botten- 

färg svart, med fem runda pustier pa hvarje, af hvilka de två 

öfversta äro hopvuxna och röda till färgen, de tre öfriga jämväl 

röda, men med hvitgula kanter; skalvingarnas framhörn äro hvita; 

möjligen är det en hybrid form. i 

Ett par dagar därefter tog jag på samma ställe under regn- 

väder och mulen himmel en rofhumla: Apathus globosus, som 

»förekommer sparsamt i mellersta Sverige» (THOMS.). Djuret, 

som var mycket trögt t. f. af den råa väderleken, togs af mig 

med blotta händerna, utan att det gjorde några försök att stic- 

kas. På samma slags buskar togos: 

Den 16 och 26 juni en Cryptus 9, späjande efter tillfälle 

att lägga sina ägg på Zenthredo-larver, hvilken jag anser till- 

höra: Acanthocryptus nigriceps TH. (quadrispinosus var. ı 

Grav. II, p. 676). Honan är emellertid ej sedd af någon för- 

fattare, mig veterligen, den som jag tog kan svårligen tillhöra 

någon annan art af släktet. 

Den 26 juli fann jag åter en raritet: Megzilla furcata Panz. 

o med gult ansikte och öfverläpp samt med tvatandad spets pa 

sista dorsalsegmentet och sällsynt i mellersta och södra Sverige. 

Den 26 juli fann jag vid middagstid i skugga på en hal- 

lonhäck en äggstinn ® af Sciapteron tabaniforme, en Sesiid 

som enl. WALLENGREN ej ännu på 1860-talet var funnen i Sve- 

rige, men väl i trakten kring Christiania. 

Den 3 augusti bekom jag en remiss från Helgeslätt, beläget 

2 mil söderut från Skeninge, innehållande flera mer och mindre 

sällsynta Vespe och Sphegides, nämligen en stor varietet af 

Eumenes coarctata © (var. pomiformis FABR.:), Odynerus ele- 

gans 9 Wesm., Lindenius albilabris FaBr. (en vacker 9), Ta- 

chytes pectinipes Lin. ©, Agenia punctum WESM. 9, samt af 

Apides: Hyleus pictipes NYL. 9 — alla för mig nya arter. 

Den 7 i samma månad gjorde jag åter ett märkligt insekt- 

fynd i — meteorologiska stationens regnmätare härstädes. Då 

jag skulle tömma och mäta nattens regnmängd, som befanns vara 
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högst betydlig (10 mm.) kom till min stora förvåning ej en 

droppe fram genom pipens öppning. Genom ett par kraftiga luft- 

inblåsningar häfdes dock hindret, och på vattnet flöt nu en 

mängd nagelstora björklöfbitar och midt ibland dessa sam en 

stor Megachile 2, mätande i längd 18 mm. Hvilken möda 

hon haft att utklippa och mellan sina framfötter forsla dessa 

bladbitar under flykten till sitt bo — jag räknade mer än 50 

st. sådana, hvaraf honan sedan bygger cylindriska celler och sam- 

manklibbar dem med en seg vätska, för att sedan i hvar och 

en lägga ett af sina ägg — detta låter lättare tänka sig än be- 

skrifvas! Honan befanns vid närmare undersökning tillhöra den 

Thomsonska arten M. curvicrus »sällsynt i norra och mellersta 

Sverige». Namnet är taget efter bakbenens krökta sporrar och 

tibier, hvilket utgör artens bästa kännemärke. Den är dessutom 

genom såväl detta som längre och kullrigare abdomen samt större 

kroppsstorlek väl skild fran sina närmaste samsläktingar: M. 

lagopoda Lin., Willughbiella och Circumocincta. Af den min- 

sta arten i denna afdelning, M. analis NYL., med rödbrunt ragg 

på thorax, »tämligen sällsynt 1 södra Sverige», har jag i maj 

och juni 1888 och 1889 funnit 2 AY i min trädgård, men ingen 

2; den lärer »bygga bo 1 sandbackar och afskär björklöfbitar 

till sina celler» (THOMSON). En märklig iakttagelse rörande den 

allmännaste arten i släktet, M. centuncularzs eller törnrosbiet, 

som jag gjorde för 10 år sedan och då meddelade vår saknade, 

högt värderade Ordförande, vill jag i sammanhang med ofvan- 

stående här ånyo anföra. Jag fann nämligen den 18 juli 1884 

i en regnmätare, då jag skulle borttaga den däri befintliga trat- 

ten, som nedtill har en cirkelrund öppning af 1,5 centim. 1 dia- 

meter, en & och 9, hvilka jag medtog till undersökning, hvarvid 

de befunnos tillhöra ofvan sagda art. Tre dagar härefter eller 

den 21 juli fann jag ånyo ett dylikt par, XP, hvadan den slut- 

sats synes ligga nära till hands, att de bägge könen äro hvar- 

andra behjälpliga vid byggande af bo för sitt yngel. 
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HANS DANIEL JOHAN WALLENGREN!. 

Det förgängna äret, 1394, har för Entomologiska Föreningen 

1 Stockholm varit ett sorgens år. Hon har ej allenast förlorat 

tre af sina stiftande ledamöter och bland dem sin högt: afhällne 

ordförande, utan mot slutet af året ingick äfven underrättelsen 

om, att en af hennes hedersledamöter, som gjort sitt namn kändt 

bland entomologer i alla länder, skattat åt förgängelsen. 

Kyrkoherden i Farhult, H. D. J. WALLENGREN, afled näm- 

ligen efter endast några dagars sjukdom i lunginflammation den 

25 oktober 1894. 

! För de viktiga bidrag och upplysningar, som jag i och för denna 

minnesteckning erhållit, dels af den bortgängnes son, kand. H. WALLENGREN, 

dels af kand. O. HOLMQUIST, ber jag att härmed få frambära min hjärtliga 

tacksägelse. Den senare har jag isynnerhet att tacka för skildringen af W:s 

enskilda lif och vanor, 

Entomol. Tidskr. Årg. 16, H. 2 (1895). ı „ 
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HANS DANIEL JOHAN föddes i Lund den 8 juni 1823 och 

föräldrarna voro kyrkoherden i Trolle-Ljungby, prosten OLOF 

PETER WALLENGREN och hans hustru PETRONELLA LUNDELL. De 

yttre dragen af hans lefnad äro följande: Han blef student i Lund 

höstterminen 1842, aflade teoretisk teol. examen den 31 mars 

och praktisk teologisk examen den 17 juni samt prästvigdes den 

20 juni 1847; tjänstgjorde med få kortare afbrott dels såsom 

adjunkt dels såsom v. pastor i Trolle-Ljungby från sept. 1847 

till mars 1866, tog pastoralexamen den 1 december 1863 och 

utnämndes den 20 maj 1864 till kyrkoherde i Farhult, hvilken 

befattning han dock ej tillträdde förr än 1866. Under denna 

tid ägnade han sig äfven med stort intresse åt zoologiska 

studier, försvarade den 12 april 1856 såsom specimen för 

adjunktur i zoologi en akademisk afhandling (se litteraturfört. 

n:o 9) och uppfördes den 15 dec. 1854 i första rummet, den 

11 oktob. 1856 i andra rummet och den 17 sept. 1859 i tredje 

rummet till zoologie adjunkturen vid Lunds universitet. 

W. hade en liflig kärlek till naturen och dess studium samt 

drefs däraf till att äfven vid universitetet ägna sig åt detta ämne. 

Han studerade zoologi under professor NILSSONS ledning och 

ägnade sig först åt ornithologien, inom hvilket fack han skref 

flera afhandlingar, som finnas införda så väl i Vetenskapsakade- 

miens skrifter, som i den tyska ornithologiska tidskriften »Nau- 

mannia». Bland dessa må här endast omnämnas »Die Vögel 

Gotlands» 1853 och »Die Brützonen der Vögel innerhalb Skan- 

dinavien» 1854— 1856. Med understöd af grefve H. G. TROLLE- 

WACHTMEISTER å Trolle-Ljungby företog W. sommaren 1855 en 

resa till Tyskland, Böhmen och Österrike och blef då i tillfälle 

att stifta bekantskap med flera af den tidens mera framstående 

zoologer och ornithologer, såsom professor J. H. BLAsius i Braun- 

schweig, A. K. BALDAMUS, J. L. CABANIS i Berlin, J. J. von 

Tscuupl, E. T. von HoMEYER och prof. PH. CH. ZELLER i 

Glogau. 

W. gjorde äfven tidigt bekantskap med prof. ZETTERSTEDT 

i Lund samt med prof. BOHEMAN® och det var utan tvifvel genom 

? BOHEMAN vistades under sin skånska resa 1851 en tid hos W:s för- 

äldrar å Ljungby, och W. omtalar fiera gånger i sina bref det nöje och den 

nytta, som han hade af detta besök. 
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påverkan af dessa framstående entomologer, som hans håg för 

insekternas studium först väcktes och hans bästa krafter kommo 

att ägnas åt entomologien. En förändring i hans studieriktning, 

som prof. NILSSON ej lär hafva gillat. 

Redan 1850 utgaf W. sin första afhandling i entomologi, 

som handlade om fjärilar i nord-üstra Skåne och trycktes i 

Ofversigten af Vet. Akademiens Handlingar. Sitt rykte såsom 

lepidopterolog grundlade han dock egentligen genom sitt fôrträff- 

liga arbete öfver Skandinaviens Dagfjärilar, tryckt i Malmö 

1853”. Sedan DALMAN 1816 utgaf sitt »Försök till systematisk 

uppställning af Sveriges fjärilar» hade ingen offentliggjort något 

öfver våra dagfjärilar, och W:s arbete emottogs därföre med stör- 

sta intresse af alla entomologer i norden och är ännu i dag det 

utförligaste arbete vi äga öfver denna djurgrupp. Redan i detta 

arbete och ännu mer i dess fortsättning »Skandinaviens-Hetero- 

cerfjärilar» framträder författarens sträfvan att genom goda karak- 

terer, hufvudsakligen hämtade från vingribbornas förgrening och 

anordning, lägga en säker grund för släktenas begränsning och 

systematiska anordning. Härigenom blir W. jämte H. SCHEFFER 

och ZELLER 1 Tyskland samt P. C. T. SNELLEN i Holland en 

af de första grundläggarne af den moderna systematiska lepido- 

pterologien. Länge, ja sorgligt nog ännu i dag, har denna mera 

vetenskapliga och allsidiga riktning haft att bestå en ganska 

envis kamp mot den ytliga uppfattning, som endast vill taga 

hänsyn till de yttre färg- och formkaraktererna, som utan något 

besvär kunna upptäckas. Fjärilarnas systematik, som redan den 

store LATREILLE kallade för »crux entomologorum», är ännu i 

dag på grund däraf, att de flesta författare, som beskrifvit nya 

arter, ej kunnat eller velat göra tillräckliga undersökningar för 

att hänföra arterna till de rätta släktena eller för att nöjaktigt 

begränsa de nya släktena, ett sådant kaos, att ofantligt mycket 

arbete ännu måste nedläggas på densamma, innan den kan i 

någon mån tillfredsställa äfven ganska anspråkslösa fordringar. 

På grund af de framstående förtjänster W. visat sig äga 

såsom lepidopterolog, mottog han 1855 af dåvarande intendenten 

vid riksmuseets entomologiska afdelning, professor BOHEMAN, det 

> Detta arbete är tillägnadt hans välvillige, nyss omtalade gynnare grefve 

TROLLE-WACHTMEISTER. 

v2 
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hedrande uppdraget att bearbeta så väl det rika material af 

fjärilar, som den välbekante resanden och naturforskaren J. A. 

WAHLBERG hemfört frän Kafferlandet, som ock det material, som 

insamlats under fregatten Eugenies världsomsegling. På grund 

häraf kom W. äfven att med största ifver ägna sig åt studiet af 

de exotiska formerna, isynnerhet de sydafrikanska, och förvärf- 

vade därigenom vidsträcktare vyer samt den artkännedom, som 

är nödvändig för hvarje systematiker, om han ej alldeles på måfå 

skall famla omkring i mörkret. 

Resultaten af dessa undersökningar finnas nedlagda i flera 

afhandlingar, af hvilka de förnämsta äro »Kafferlandets Dag- 

fjärilar» 1857, »Heterocerfjärilar samlade i Kafferlandet af J. 

WAHLBERG» 1865 samt Lepidoptera i »Freg. Eugenies resa om- 

kring jorden» 1861. I dessa arbeten beskrifvas 14 nya släkten 

och 76 nya arter från Kafferlandet samt 16 nya släkten och 70 

nya arter från andra trakter af jordklotet. På grund däraf att 

ett par viktiga arbeten”, som på 1850-talet utkommo i England, 

då ej funnos i något svenskt bibliotek och följaktligen ej kunde 

af W. begagnas, hafva visserligen åtskilliga af W:s nya namn 

måst utbytas mot andra, som tidigare gifvits af de nämnda för- 

fattarne, men detta förringar dock föga förtjänsten af W:s arbe- 

ten, ty de goda och klara beskrifningarna behålla dock sitt värde 

äfven om namnen förändras. Det skulle föra oss alldeles för 

långt, att redogöra för alla andra af W. utgifna lepidopterologi- 

ska arbeten. Vi måste därföre inskränka oss till att påpeka n:o 

14 och 17 i bifogade litteraturförteckning såsom betydande i 

systematiskt hänseende samt n:o 28 och 32 såsom viktiga tillägg 

till W:s föregående arbeten öfver Syd-Afrikas fjäril-fauna. Det 

sistnämnda arbetet grundade sig på en samling, som hemfördes 

till Sverige från Transvaal af landtmätaren N. PERSON och för- 

varas 1 Malmö museum. 

Omfattningen af W:s arbeten öfver lepidoptera kan i viss 

mån bedömas däraf, att han i dem såsom nya för vetenskapen 

beskrifvit 130 släkten och 427 arter. 

* DOUBLEDAY & WESTWOOD »Genera of Diurnal Lepidoptera, London». 

1847—1851. WALKER »List of Heterocer. Lepidoptera in the British Mu- 

seum». London. 1854—6. 
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W. var dock ej blott en framstående lepidopterolog utan 

ägnade sig äfven åt andra grenar af entomologien, isynnerhet åt 

studiet af europtera, öfver hvilka han utgifvit 14 afhandlingar 

(0:0 19,022,"23, 24, 25, 29, 32, 34, 35, 36, 39, 48, 51 ach 
53 i bifogade litteraturförteckning). Bland dessa är det stora 

arbetet »Skandinaviens Veuroptera. Del. 1. Stockholm 1871 och 

Del. 2. 1891» det förnämsta. I detsamma behandlas för första . 

gången i ett sammanhang alla Skandinaviens Neuroptera, utgö- 

rande af Planipennia 52 arter och af Trzchoptera 166 arter. 

Såsom en särskild förtjänst hos dessa arbeten bör framhållas den 

omsorg W. nedlagt på den rätta tolkningen af de äldre svenska 

författarenas och särskildt LINNÉS arter. Denna tolkning gaf 

anledning till lifligt meningsutbyte mellan honom samt d:r H. 

A. HAGEN i Cambridge och R. MACLACHLAN i London. I de 

flesta fall synes W. därvid hafva afgätt med segern. | 

Värdet af W:s arbeten öfver Neuroptera framgår bäst af 

följande yttrande af MACLACHLAN i en kort nekrolog, som finnes 

intagen i den engelska entomologiska tidskriften »Entomol. 

Monthly Magazines: »Genom pastor WALLENGRENS bortgång 

förlorar Skandinavien en af sina mest framstående entomologer, 

och den entomologiska vetenskapen en synnerligt noggrann och 

ovanligt originell författare, som lefde jämförelsevis isolerad 1 sitt 

pastorat, men det oaktadt riktade den entomologiska litteraturen 

med många värdefulla afhandlingar. Hans undersökningar öfver 

struktur-karakterer hafva i allt väsentligt visat sig riktiga och 

hans släkten hafva vanligen blifvit antagna. Förf. är skyldig 

honom stor tacksamhet för den hjälp han i form af upplysnin- 

gar och material erhöll vid utarbetandet af »The Revision and 

Synopsis of European Trichoptera». Under de sista åren ägnade 

sig W. äfven åt Pseudoneuroptera och ämnade i Entomol. Tid- 

skrift utgifva en lättfattlig öfversikt öfver våra arter af denna 

grupp. Döden kom dock och afbröt arbetet, så att endast den 

första afdelningen, som behandlar Odonaterna, hann utgifvas. 

Slutligen har W. äfven bearbetat några grupper bland våra 

Diptera såsom Tipulide och Phasine, två gånger, 1854 och 

1894, lämnat en öfversikt af Skandinaviens Corzsa-arter samt 

beskrifvit åtskilliga nya Coleoptera och några Hemiptera från 

södra Afrika. 
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W. var ej blott entomolog, han ägde äfven ett öppet öga 

och ett lifligt intresse för studiet af andra djurgrupper och har 

Jämte de förut omtalade arbetena i ornithologi äfven publicerat 

några uppsatser öfver Skånes land- och sötvattensnäckor. 

På grund af sin vetenskapliga verksamhet kom W. snart i 

brefväxling med flera af utlandets mera bekanta entomologer, 

blef känd i vida kretsar samt medlem af flera utländska sällskap. 

År 1871 kallades han till hedersledamot af »De Nederlandsche 

entomologische Vereeniging» i Haag, den 14 december 1837 till 

hedersledamot i »Entomologiska Föreningen i Stockholm» och: 

den 8 mars 1893 till en af de 10 hedersledamöterna i »Ento- 

mological Society» i London. Ledamot af »Fysiografiska Säll- 

skapet i Lund» blef han 1884, och utländsk ledamot af »Societas. 

pro Fauna et Flora Fennica» 1882. 

Flera insekter hafva blifvit uppkallade efter honom. Bland 

dessa må här nämnas Usta Wallengreni FELDER, en egendomlig 

påfågelspinnare från Syd-Afrika, Zuploea Wallengrent FELDER 

från Java, Teracolus Wallengreni BUTLER, Thymelicus Wallen- 

grent 'TRIMEN och Zeritis Wallengren ”TRIMEN, allesammans 

dagfjärilar från Syd-Afrika. Med afseende på den sistnämnda 

artens namn yttrar TRIMEN i sitt stora arbete öfver Södra Afrikas 

fjärilar: »Det är mig ett synnerligt nöje att ägna denna art åt 

den bekante svenske lepidopterologen, pastor H. D. J. WALLEN- 

gren». En svensk phryganeid, Apatania Wallengren, är äfven 

af MACLACHLAN uppkallad efter W. 

W. meddelade gärna råd och upplysningar till de samlare 

och forskare, som vände sig till honom, och stod i brefväxling 

med nästan alla samtida entomologer i Skandinavien och natur- 

ligtvis i första rummet med intendenterna vid riksmuseets ento- 

mologiska afdelning professorerna BOHEMAN och STÅL. Ur bref- 

växlingen 'med de båda sistnämnda tillåter jag mig att här i 

kronologisk ordning anföra några utdrag, som dels kunna vara 

af intresse i litteraturhistoriskt hänseende, dels tjäna att belysa 

W:s karakter och kärlek för entomologien. I bref dateradt 

Ljungby den °/s 1851 skrifver han: »Jag har funderat på att 

framdeles utarbeta på svenska en beskrifning öfver våra dag- 

fjärilar, att börja med för att om möjligt väcka hågen till denna 

ordnings studerande hos vår ungdom, hvilken saknar alla hjälp- 

6 
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redor i den vägen, ehuru jag tror, att den ej skulle vara obenägen 

att formera bekantskap med dessa djur, om jag far döma efter 

den ande, som härskade uti den skola, som jag bevistade. Där- 

fore har jag börjat samla materialier till en sådan beskrifning, 

hvilken jag tycker borde hållas i samma anda som Borck’s öfver 

Orthoptera. Detta kan likväl ännu ej ske på ett års tid eller 

mera, emedan jag gärna ville besöka både Stockholm och Lund 

dessförinnan». I bref dat. °/ 52: »Sedan jag nu besökt Lund 

och där genomgått så väl hr professor ZETTERSTEDTS rika en- 

skilda samling som och Akademiens, hvilka med utmärkt väl- 

vilja ställdes till min disposition, ämnar jag begifva mig af till 

Stockholm.»? — — — »I Lund tillbringades 3 dagar i sistl. 

vecka, och hade jag särdeles nöjsamt. GADAMER var med 

mig, emedan han aldrig förr varit i Lund, och önskade där- 

före se samlingarna därstädes. Prof. ZETTERSTEDT och adj. 

DAHLBOM voro särdeles förekommande, och jag erhöll af den 

förra många rara arter, af hvilka flera exemplar funnos i hans 

samling. Adj. DAHLBOM gaf mig dessutom en hel del utländska 

former, hvilka voro rätt intressanta för jämförelse med våra.» 

— — — »Nu har jag mitt mskr. till beskr. af våra Papilionider 

så nära färdigt i kladd, att jag saknar blott beskrifning af 6—7 

arter, hvilka jag hoppas påträffa i Museum i Stockholm.» Bref 

af den 72/11 53: »Nu fattas endast sista arket af mitt arbete om 

dagfjärilarna och vill jag hoppas att det hela blir färdigt om 14 

dagar», och slutligen i bref af den 74/2 54: »Jämte det jag hem- 

bär min tacksägelse för sista vänskapsfulla skrifvelsen, har jag 

äran härhos öfverlämna ett exemplar af mitt arbete om Skand. 

dagfjärilar utbedjande mig gunstbenäget öfverseende med de fel 

och brister, som vidlåda detsamma. Det har varit mig dyrare 

än jag trodde, att det skulle blifva. Det har medtagit 3!/2 års 

adjunktslön, så att jag vågar knappt hoppas kunna fortsätta ut- 

gifvandet af de följande, ehuru jag redan har hälften af beskrif- 

ningarna färdiga till Sphingoide och Bombyces", isynnerhet som 

5 Denna resa kom till stånd och W. besökte då för första gången Riks- 

museum och studerade där. Sedermera besökte han ytterligare Stockholm för 

att idka studier vid Riksmuseum somrarna 1870, 1871 och 1873. 

% För dessas utgifvande erhöll W. 1861 pa Vet. Akademiens förord ett 

statsanslag af 800 riksd, 
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man ej kan vänta sädan afsättning, att kostnaderna betäckas. 

Emellertid ängrar jag ej de kostnader, jag haft, endast jag ge- 

nom utgifvandet af detta arbete kan pä nägot sätt vara nyttig 

för Sveriges ungdom, och hos dem lifva hägen för naturens stu- 

dium.» Skandinaviens Dagfjärilar utkom således tidigast i de- 

cember 1853 eller troligen ej förr än 1 januari 1854. 

Angående sin studiemetod skrifver W. d. */4 54: »Jag har 

gjort mig till regel att noga granska allt sådant (nerver, palper 

m. m.) icke allenast med loupe utan äfven under mikroskopet 

och det icke blott på ett- exemplar utan på så manga som möjligt 

för att därigenom utfinna säkra kännetecken för släktena och äfven 

ı viss mån för arten, ehuru jag icke intager de för denna på så- 

dan väg utfunna karakterer uti dess diagnos utan vill, såsom jag 

i det utgifna gjort, upptaga dem i en särskild vid släktet fogad 

»tabula». Detta är visserligen en tidsödande, men likväl högst 

intressant undersökning.» 

Rörande specimen-afhandlingen för adjunkturen 1 zoologi 

finnes i bref af den °/ı2 1856 följande upplysning: »Orsaken 

hvarför sista afdelningen af Anteckningar i Zool., afhandlande de 

skandinaviska arterna af mollusksläktet Pupa är incomplett, är 

den, att de tvenne sista bladens tryckning ej medhanns före den 

tid, da afhandlingen skulle spikas och ventileras. Jag lät ej heller 

sedan trycka dem, emedan jag måste hufvudstupa resa från Lund 

på tjänstgöring dagen efter ventilerandet, ty Capitlet var mycket 

nogräknadt med mig i afseende på tjänstledigheten.» 

Af brefväxlingen framgår vidare, att manuskriptet till Kaffer- 

landets Nattfjärilar redan 1857 var färdigt att uppsändas till Stock- 

holm, men förkom och till en del (en ofullständig kladd fanns 

lyckligtvis 1 behåll) ånyo måste utarbetas, hvilket förklarar, att 

detsamma först 7 år senare än dagfjärilarna kunde offentliggöras. 

Förf. af denna minnesteckning erinrar sig ännu lifligt med 

hvilken stor glädje de bref, som W. då och då sände till vår 

fader med upplysningar och förfrågningar rörande Helsinglands 

insektvärld mottogos af mig och min broder, hvilka på den tiden 

som bäst höllo på att ströfva omkring i denna då ännu 1 ento- 

mologiskt hänseende nästan okända provins. Ur ett af dessa bref 

må anföras några rader, som visa att W. en tid umgicks med en 

mycket vidtomfattande plan, som dock aldrig kom till utförande. 

8 
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Han skrifver: »Jag håller på med manuskriptet till en svensk in- 

sektfauna, omfattande alla Sveriges kända insekter med diagnoser, 

vistelseort m. m., i samma genre som HARTMANS Flora, troende 

att därigenom ett behof för nybegynnare skulle blifva afhulpet.» 

Sommaren 1877 var förf. i tillfälle att vid ett tyvärr helt 

kort besök i Farhults prästgård göra W:s personliga bekantskap. 

W. var en väldig gestalt, dock något böjd af åren och det 

ständiga sittandet vid arbetsbordet. Hans ansikte hade ett godt 

och vänligt uttryck samt var på senare åren inramadt af silfver- 

grått hår och yfvigt skägg. Hans dagliga lif var ytterst regel- 

bundet; tidigt steg han upp och tidigt gick han till sängs; hela 

dagen med undantag af mältidstimmarna tillbragtes vid arbets- 

bordet. Sitt hem, där han njöt af ett lugnt och ovanligt lyckligt 

familjelif, lämnade han ej ofta. Ett hufvudfel i hans lefnadsord- 

ning var, att han åtminstone på äldre dagar sällan unnade sig 

nödig kroppsrörelse. Hans promenader sträckte sig vanligen ej 

längre än ned i den till prästgården hörande trädgården; efter 

ett par minuter brukade han slå sig ned på en soffa i solskenet, 

satt där en stund och gick sedan åter till sitt arbete. 

På grund af hans enkla, måttliga lefnadssätt kunde man 

vänta, att en lång och kraftig ålderdom skulle varda honom be- 

skärd. De många årens stillasittande hade dock så nedsatt hans 

lifsenergi, att han ej kunde motstå den i sig själf lindriga sjuk- 

dom, hvilken blef hans sista. 

W. skildras af dem, som kände honom nära, såsom en man 

med de ädlaste tänkesätt, en ärlig, okonstlad natur, trogen sin 

öfvertygelse, fördragsam och hjärtlig, en heigjuten, harmoniskt 

utvecklad personlighet. Utrustad med en beundransvärd sinnets 

jämnvikt mötte han lifvets pröfningar manligen; den plötsliga, 

oväntade törlusten af sin äldste son‘ bar han med den vackraste 

resignation. Begäfvad med synnerligt godt lynne och sinne för 

humor förde han gärna skämtet på tungan, men alltid i den 

blidaste form och i den välvilligaste afsikt. 

I hans trefna, gästfria hem, som under den vackra årstiden 

var samlingsplats för en stor släkt- och vänkrets, kunde unga 

naturforskare alltid räkna på det vänligaste mottagande. Umgänget 

© Apotekaren RAGNAR OLOF IVAR WALLENGREN, som var född den 18 

april 1863 och afled af hjärtslag den 2 mars 1893. Jfr Ent. Tidskr. 14, p. 187. 

9 
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med den gamle var ock i ovanlig grad angenämt på grund af 

hans rättframma, blida väsen och lärorikt genom hans mångsidiga 

vetande och varma intresse för hvarje gren af biologien. 

De moderna rörelserna inom vetenskapen följde han visser- 

ligen på afstånd, men med vaken uppmärksamhet; något som 

man knappt kunde vänta af en forskare, hvars utbildning faller 

inom en period, då naturvetenskapen var mer beskrifvande än 

spekulativ. Med sin klara blick och rätta uppfattning af lifvet 

i naturen förstod han visserligen, att det fanns något sant i 

läran om formernas härledning ur andra former, men till någon 

viss af de gängse teorierna ville han — liksom kanske flertalet 

af nutidens entomologer — dock ej sluta sig. 

Vid sin hufvudvetenskap var han fästad med en intensiv 

hängifvenhet, som gjorde honom arbetet till en vederkvickelse; 

han bar till naturen den verkliga kärlek, som hos äldre tiders 

forskare var ett utmärkande drag, men som kanske är mindre 

vanlig hos den moderna vetenskapens af bekväma laboratorier 

massvis framalstrade adepter. 

W. hade ett ovanligt godt minne, ej minst för personer och 

händelser; gärna plägade han framlägga sina intryck af de många 

vetenskapsmän inom och utom landet, med hvilka han särskildt 

i yngre år stått i intim beröring. 

Ett framstående drag hos kyrkoherden W. var hans stora 

anspråkslöshet. Om sin egen verksamhet talade han föga och 

då alltid i de blygsammaste ordalag; betecknande är äfven, att 

han såsom förf. sällan använde ordet jag. De utmärkelser, hvilka 

lärda samfund i gamla och nya världen tilldelade honom, för- 

mådde ej bibringa honom den uppfattningen, att han verkligen 

uträttat något af stort och bestående värde. På tal om heders- 

ledamotskapet i »Ent. Soc. of London» plägade han alltid med 

öfvertygelse bekräfta: »jag hade visst ej förtjänt det». 

Af icke vetenskaplig litteratur intresserade honom mest rese- 

skildringar, hvilka utgjorde hans vanliga aftonlektyr och hvaraf han 

i sitt bibliotek under årens lopp hopbragte en ej obetydlig samling. 

Han närde en djup och fast religiös öfvertygelse, men utan 

pjunk och småaktighet. Ända till sitt 7o:de år predikade han i 

två kyrkor hvarje söndag. Mellan honom och församlingarna var 

förhållandet sällsynt godt, förtroligt och hjärtligt. 

Io 
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Den 23 oktober 1860 ingick W. äktenskap med MARIA 

MAGDALENA SJÖSTRÖM, född i Karlshamn den 1 nov. 1838 och 

dotter af kantorn därstädes K. O. SJÖSTRÖM och KATARINA 

MARIA HANSTRÖM. I detta äktenskap föddes honom 10 barn, 

5 söner och 5 döttrar, af hvilka 2 söner (HANS THURE SIGURD, 

f. 2/11 1864, filos. kand. och e. o. amanuens vid zoolog. mu- 

seum i Lund och YNGVAR SVERKER HERGEIR, f. **/3 1871, Sjö- 

man) samt 5 döttrar (RAGNHILD THORA OLOFINA, f. ”!/1 1861, 

gift 1883 med pastorsadjunkten i Farhult PETER NYMAN; THOR- 

BORG ALFHILD DAGMAR, f. **/10 1867, gift 1886 med krono- 

länsmannen ANDERS BOLIN i Gärslöf; BRYNHILD THYRA ASTRID, 

f. 2/11 1877; MAGNHILD ANDOR INGEBORG, f. ””/6 1879 och 

GUNHILD HEIDI EıLısır, f. ”?/6 1879) jämte makan nu stå sör- 

jande vid hans graf. : 

W. begrofs den 31 oktober 1894 1 Farhult. Genom en 

enkel krans ä hans graf sökte Entomologiska Foreningen gifva 

ett uttryck för sin sorg och saknad. 

Utgifna entomologiska skrifter. 

1. Fjärilar i Nord-Östra Skåne. — Ofvers. Vet. Akad. Förhandl. 7, p. 142 

— 145. 1850; 8, p. 283—288. 1851. 

Hemiptera och Lepidoptera funna i nordöstra Skane. — Öfvers. Vet. 

Akad. Förhandl. 7, p. 252—256. 1850. 

Nya svenska Lepidoptera, — Öfvers. Vet. Akad. Förhandl. 9, p. 8o—82, 

214—220. 1852; 10, p. 169—174. 1853. (4 n. sp.) 

4. Skandinaviens Zesperioide med särskild hänsyn till arterna af slägtet 

Syrichtus, — Öfvers. Vet. Akad. Förlandl. 10, p. 19—26. 1853. 

(aanssp}) 

Lepidoptera Scandinavie Rhopalocera, Skandinaviens Dagfjärilar. Malmö. 

1853. 8:0. 20+280+(2) pg. 

6. Om Sphinx euphorbie Lin. Fn. Sv. — Öfvers. Vet. Akad. Förhandl, 11, 

p. 16—18. 1854. 

7. Skandinaviens Corisæ, — Ofvers. Vet. Akad. Förhandl. 11, p. 140—151. 

1854. (4 n. sp.) 
8. Om Lycena argus och Lycena calliopis, — Ofvers. Vet. Akad. Förhandl. 

12, p. 205—210. 1855. 

9. Anteckningar i Zoologien. Akademisk afhandling. 1. Lund, 1856. 8:0. 

96 pg. Innehåll: 1. Kafferlandets Macrolepidopter-Fauna, p. 1—78. 

(31 n. sp.). 2. Bidrag till Skandinaviens fauna, p. 79—96 (ej ento- 

mologisk). 
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10. Bidrag till Sveriges Lepidopterfauna. Analecta Lepidopterologica Scandi- 

navie. —- Ofvers. Vet. Akad. Förhandl. 13, p. 213—222. 1856. 

(1 n. sp.) 
11. Kafferlandets Dagfjärilar insamlade åren 1838—1845 af J. A. WAHL- 

j BERG, Lepidoptera Rhopalocera in terra Caffrorum annis 1838—1845 

collecta a J. A. WAHLBERG. — Sv. Vet. Akad. Handl. 2: 4. 55 pg. 

1857. | Qi mee gen}, 48) me sp.) 

12. Nya Fyirilslagten. — Öfvers. Vet. Akad. Förhandl. 15, p. 75—84, 135 

—142, 209—215. 1858. (48 n. gen.) . Auszug von HERR. SCHAFFER 

in Corresp, bl. f. Samml. von Ins. 1, p. 29—30. 1860. 

13. Öfversigt af Skandinaviens Coleophorer. — Ofvers. Vet. Akad. Förhandl. 

16, p. 163—173. 1859, och Utdr. i »Zeitschr. gesammt. Naturw:» 

Halle. 15. p. 144—148. 1860. 

14. Skandinaviens Fjädermott (Alzeita Lin.). — Sv. Vet. Akad. Handl. 3: 7. 

25 p. Deutsche Uebers. von P. C. ZELLER »Stettin. Ent. Zeit.» 28, p. 321 

—339. 1867. Engl. Transl. by JORDAN »Ent. M. Mag.» 6, p. 119— 

125, 149—152. 1869. iy 

15, Lepidopterologische Mittheilungen 1—3. — Wien. Ent. Monatschr. 4, 

p- 33—46, 161—-176. 1860; 7, p. 137—151. 1863. (15 n. gen. 

184 n. sp.) 

16. Lepidoptera i Svenska fregatten Eugenies resa omkring jorden. Zoologi. 

5, P- 351—390; tab. 6—7. Stockholm. 1861. 4:0. (16 n. gen.; 

70 n. sp.) 

17. Om de till Lepidoptera Closterocera (DuM.) hörande familjer och slägten. 

— Ofvers, Vet. Akad. Förhandl. 19, p. 177—202. 1862. (8 n. gen.) 

18. Lepidoptera Scandinavie Heterocera. Skandinaviens Heterocer-fjärilar 8:0. 

Pars (Del) 1. Closterocera.  Skymningsfjärilarne. Lund. 1863. 22+ 

112-+(4) pg. (1 n. gen.) — Deutsch. Refer. von P. T. 

ZELLER Stettin. Ent. Zeit. 30, p. 379—392. 1860. 

Und Engl. Ref. by A. R. Grote Bull. Buffalo Soc. N. 

SC. I, p. 183—184. 1874. 

Pars (Del) 2. Spinnarne, Lund. 1869—-1885. 443 pg. (II n. gen.) 

19. Bidrag till kännedomen af Sveriges Veuroplera. — Ofvers. Vet. Akad, För- 

handl, 20, p. 15—26. 1863. (I n. sp.) 

20. Die während der Reise der königl. schwed. Fregatte Eugenie gesammel- 

ten schon bekannten Schmetterlinge. -— Wien. Ent. Monatschr. 7, 

p. 65--76. 1863. 

21. Heterocerfjärilar samlade i Kafferlandet af J. A. WAHLBERG. — Sv. Vet. 

Akad. Handl. 5: 4. 83 pg. 1865. (3 n. gen.; 28 n. sp.) 

22. Ytterligare bidrag till kännedomen af Sveriges Veuroptera. — Ofvers. 

Vet. Akad. Förhandl. 22, p. 143— 144. 1865. 

23. Nordöstra Skånes fauna. — Ofvers. Vet. Akad. Förhandl. 23, p. 3—15. 

1866, — Coleoptera, p. 5—7; Orthoptera, p. 7; Hemiptera, p. 7—8; 

Lepidoptera, p. 8—12; Neuroptera, p. 12; Diptera, p. 12—14. 

24. Anteckningar i Entomologi. — Ofvers. Vet. Akad. Förhandl. 27, p. 154 

I2 \ 
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26. 

27. 

28. 

29. 
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—182. 1870. Innehåll: Vewroptera, p. 146—171 (In. sp.); Diptera, 

p. 171—180; Hemiptera, p. 180—181; Orthoptera, p. 182. Ref. by 

MACLACHLAN »Ent. M. Mag.» 7. p. 281—282. 1871. 

Skandinaviens Veuroptera. Stockholm. 4:0. Första afdelningen. Aewro- 

ptera planipennia. — Sv. Vet. Akad. Handl. 9: 8. 76 pg. 1871. Andra 

afdelningen. Neuroptera Trichoptera (Phryganea L.) — Sv. Vet. Akad. 

Handl. 24: 10. 173 pg. 1891. (7 n. gen.; 3 n. sp.) 

Bidrag till kännedom af fjärilfaunan pä St. Barthelemy. — Öfvers. Vet. 

Akad. Förhandl. 28, p. 909919. 1871. (3 n. sp.) 

Skandinaviens Pyralider och Choreutider. — Öfvers. Vet. Akad. Förhandl. 

28, p. 961— 1060. 1872. 

Bidrag till södra Afrikas fjärilfauna —- Ofvers. Vet. Akad. Förhandl. 

29: 3, p. 41—61. 1872. (I n. gen.; 9 n. sp.) 

Second note on the 7richoptera of ZETTERSTEDTS »Insecta Lapponica». 

— Ent. M. Mag. 10, p. 163—165. 1873. (Published by R. Mac- 

LACHLAN.) 

Tvenne för Skandinaviens fauna nya Pyralider. — Öfvers. Vet. Akad. 

Förhandl. 30: 6, p. 43—44. 1873. 

Index specierum Noctuarum et Geometrarum in Scandinavia hucusque 

detectarum. — Bih. Vet. Akad. Handl. 2: 4. 37 pg. 1874. 

Insecta Transvaaliensia. Bidrag till Transvaalska republikens i S. Afrika 

Insektfauna. — Ofvers. Vet. Akad. Förhandl. 32: I, p. 83—137. 

1875. (Lepidoptera 1 mn. gen.; 47 n. sp.; Neuroptera 1 n. sp.; Hemi- 

ptera 5 n. sp.) | 

Species Tortricum et Tinearum Scandinavie, — Bihang Vet. Akad. 

Handl. 3: 5. 90 pg. 1875. 

An analysis of the species of Caddis-flies (PAryganea) described by Lin- 

NEUS in his »Fauna Suecica», With notes by R. MACLACHLAN. — 

Journ. Linn. Soc. London. Zool. Vol. 14, p. 726—736. 1879. 

Descriptions of new species of 7rzchoptera from Scandinavia. — Ent. M. 

Mag. 15, p. 274— 275. 1879. (5 n. sp.) 

Ett försök att bestämma en del af de utaf H. STRÖM beskrifna norska 

insekter. — Christiania Vidensk. Selsk. Forhandl. 1880. N:o 2. 24 pg. 

Ofversigt af Diptergruppen Phasing, — Ent. Tidskr. 1, p. 16-—21. 1880. 

Skandinaviens arter af Tineid-gruppen Plutellide (STAINT.). — Ent. 

Tidskr. 1, p. 53—63. 1880. (3 n. gen.) 

Om Skandinaviens arter af familjen Phryganeide. — Ent. Tidskr. I, p. 

64—75. 1880. (1 n. sp; I n. gen.) 

Coleoptera transvaaliensia, Bidrag till kännedom om Transvaal-landets i 

S. Atrika coleopter-fauna. — Ent. Tidskr. 2, p. 9—22. 1881. (22 n. sp.) 

Genera nova Tinearum. — Ent, Tidskr. 2, p. 94—97. 1881. (8 n. gen.) 

Skandinaviens med ögonlock försedda Tineider. (Zinex oferculate), — 

Ent. Tidskr. 2, p. 124—136, 174. 1881. 

Skandinaviens Cozchylidide. — Ent. Tidskr. 2, p. 137—144, 174. 1881. 

2 
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Revision af Skandinaviens 77pulide. — Ent. Tidskr. 2, p. 177--208, 

219. 1881; 3, p. 13—20, 99. 1882. (4 n. gen.) 

Förteckning pä de Ephemerider, som hittills blifvit funna pä Skandina- 

viska halfön. — Ent. Tidskr. 3, p. 173—178, 204—205, 1882. 

Skandinaviens arter af Tineid-gruppen Zifhocolletide (STAINT.). — Ent. 

Tidskr 4, p. 195— 212, 226. 1883. 

Skandinaviens Micropterygides. — Ent. Tidskr. 4, p. 213—216, 226. 1883. 

Förteckning 4 de Zimnophilide, Apataniide och Sericostomatidæ, som hit- 

tills blifvit funna på Skandinaviska halfön. — Ent, Tidskr, 5, p. 115 

— 138, 210— 222. 1884. 

H. F. R. H. GADAMER. Nekrolog. — Ent. Tidskr. 6, p. 177— 178. 1885. 

What is the true Chrysophanus Hippothoë of LINNÆUS? — Ent. M. Mag. 

22, p. 90. 1885. 

Skandinaviens arter af Trichopterfamiljen Apafaniidæ. — Ent. Tidskr. 7, 

p. 73—80. 1886. (1 n. sp.) 

Skandinaviens Vecklarefjärilar. — Ent. Tidskr. 9, p. 159—198. 1888; 

10, p. 17—32, 49—-64, 97—112. 1889; 11, p. 145—194. 1890, — 

Separ. Stockholm. 1890. 8:0. 138 pg. 

Förteckning öfver Trichoptera «œquipalpina, som hittills blifvit funna på 

Skandinaviska halfön. — Ent. Tidskr. 11, p. 1—17. 1890. 

Revision af släktet Corisa LATR. beträffande dess skandinaviska arter. 

— Ent. Tidskr. 15, p. 129—164. 1894. (1 n. subgen.) 

Öfversikt af Skandinaviens Pseudoneuroptera — Ent. Tidskr. 15, p. 235 

— 270. 1894. — (Ofullbordad, omfattar blott fam. Odonata.) 

Christopher Aurivillius. 
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NEUE ACRÆIDEN AUS DEM CONGO-GEBIETE 

BESCHRIEBEN VON 

CHR. AURIVILLIUS. 

Aus dem Brüsseler Museum erhielt ich neulich durch Herrn G. SEVERIN 

eine Sammlung von Acræiden zur Bestimmung. Unter diesen befanden sich 

auch die folgenden Formen, welche neu für die Wissenschaft sind. 

1. Aeræa semivitrea n. sp. 9. Ale antice vitrex ima basi, margine 

costali angusto, apice latiore, margine externo intus ad costas dentato nec 

non dimidio basali marginis posterioris supra nigris, infra flavescentibus ni- 

gro-striatis, costis ‚utrinque nigris; ale postic® supra nigræ fascia 5-partita 

vitrea a medio marginis costalis ad apicem cellulæ discoidalis ducta et fascia 

altera flava, etiam 5-partita ab apice cellule ad medium marginis interioris 

ducta ornatæ, infra virescente-flavæ ante medium punctis circiter 13 nigris 

ornatæ et ad marginem nigrostriatæ, fascia vitrea ut supra, at fascia flava a 

fundo vix nisi colore minus virescente separata. — Long. alar. exporr. 68 mm. 

Nur ein & von CH. Haas bei Loulouaburg gefangen. 

Diese ausgezeichnete Art ist am nächsten mit A. cörceis DRURY und A. 

lycooides Botsp, (? = dejana GODM. & SALV.) verwandt, kann aber von beiden 

durch den glashellen vorderen Theil der Querbinde der Hinterflügel und durch 

die glashellen, nur an den Rändern dunklen Vorderflügel sofort getrennt wer- 

den. Der glashelle Diskus der Vorderflügel besteht aus 8 grösseren (in der 

Mittelzelle und den Zellen ıa, ıb, 2—6) und 3 kleinen, schmalen (in den 

Zellen 9—11) Flecken, 

2. Acraa Althofi DEWITZ var. rubrofasciata n. var. Diese Varietät 

unterscheidet sich von der Hauptform dadurch, dass die Querbinde der 

Oberseite der Hinterflügel viel breiter, fast so breit wie die Flecken der Zel- 

len ta und tb der Vorderfliigel und nicht hellgelb sondern roth wie die 

Zeichnungen der Vorderflügel ist. Der längliche, rothe Fleck der Mittelzelle und 

der Fleck der Zelle 2 der Vorderflügel sind etwas kürzer und kleiner, so dass 

sie sich nicht berühren. Unten ist die ganze Wurzelhälfte der Hinterflügel 

blass ockergelb und die Querbinde also nicht durch die Farbe vom Wurzel- 

I 
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theil verschieden. Die strichenförmigen, weissen Randflecke der Unterseite 

sind bis zur Spitze der Vorderflügel angedeutet. 

Das vorliegende Stück ist ein & und wurde von VERHEES bei Bangala 

am oberen Congo erbeutet. 

Ob rubrofasciata nur eine Varietät von Althoffi oder eine besondere, 

nahe verwandte Art ist, kann nur durch Vergleich eines grösseren Materiales 
festgestellt werden. 

3. Planema leopoldina n, sp. 9‘ Ale fuscæ, anticæ utrinque pone medium 

fascia lata lutea a margine costali ad apicem costæ 2:æ ducta, partem basa- 

lem cellulæ 3:æ et maximam partem cellule 2:æ haud tegente ornate; posticæ 

supra fuscæ, infra ad basin rufo-brunneæ et nigro-punctatæ, utrinque fascia 

media, transversa, sordide ochracea, versus marginem costalem angustata, supra 

costam 7:am haud superante, at infra marginem anticum attingente instructæ, 

— Long. alar. exporr. 69 mm. 

Q. Mari fere omnino similis, at alis anticis obtusioribus et fasciis 

multo pallidioribus distincta. — Long. alar. exporr. 78 mm. 

Ein & und ein Q von J. DUVIVIER bei Leopoldville gefangen. Diese 

Art ist mit //anema FPoggei DEWITZ, von der PI. Nelsoni GR. SMITH der & 

ist, nahe verwandt, aber doch sicher verschieden. Sie unterscheidet sich von 

Pl. Poggei nicht nur durch die Farbe der Querbinde der Hinterflügel, sondern 

auch durch die kürzere und schmalere Querbinde der Vorderflügel. Diese 

reicht bei FPoggez bis zum Hinterrande, bei /eofo/dina nur bis zur Rippe 2 

oder bildet höchstens beim Q einen kleinen gelben Strich. jenseits der Rippe 

2. Der Fleck der Zelle 3 bedeckt bei Poggei die Wurzel der Zelle oder 

liefert nur einen kleinen runden Fleck der Wurzel frei, bei /eopoldina dage- 

gen ist das ganze erste Wurzelviertel der Zelle 3 schwarzbraun und der 

gelbrothe Fleck fängt weit hinter der Spitze der Mittelzelle an. Der Fleck 

der Zelle 2 ist bei Z’oggei gross, langgestreckt und fängt schon am Ursprun- 

ge der Rippe 3 an, bei /eofoldina aber ist dieser Fleck fast dreieckig, nach 

innen an der Falte der Zelle 2 zugespitzt und fängt erst hinter der Mitte der 

Rippe 3 an. 

to 
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DIAGNOSEN NEUER LEPIDOPTEREN AUS AFRIKA. 

31. 

VON 

CHR. AURIVILLIUS. 

2. 

Satyrinæ. 

Mycalesis analis n. sp. œ. Alæ supra brunneo-fuscæ, 

anticæ ocellis duobus nigris, albopupillatis et fulvocinctis in 

cellulis 2:a et 5:a, hoc minore ornatæ; posticæ haud ocel- 

late, linea repanda nigra submarginali et macula nigra 

farinacea ad angulum ani præditæ. Alæ 

subtus multo pallidiores, flavescente- 

fuscæ, lineis duabus fuscis transversis, 

irregularibus, subparallelis et ante mar- 

ginem ocellis seriatis; anticæ ocellis 

duobus ut supra dispositis, at majori- 

bus et adhuc puncto ocellari in cellula 

4:a, posticz ocellis septem nigris, albo- 

pupillatis et cingulis flavo, fusco, albi- 

doque cinctis ornate, ante lineam 
Fig. 1. Mycalesis 

fuscam submarginalem linea crassiore amnalis n. sp. Die 

albida. — Long. alar. exporr. 40—44 Flügel von unten. 

mm. 

Camerun interior: Yaunde (ZENKER). — Museum Bero- 

linense et Holmiæ. 

Diese ausgezeichnete Art scheint mir mit JZ. sczathzs 

HEW. am nächsten verwandt zu sein und hat ganz wie der 

o& von sczathis die Wurzel der Vorderflügel besonders am 

Vorderrande stark wollig behaart und am Analwinkel der 

Hinterflügel einen grossen, deutlichen Mehlfleck. Dieser liegt 

Entomol. Tidskr. Årg. 16, H. 2 (1895). 17 8 
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jedoch nicht wie bei sczathis in der Zelle 1b zwischen den 

Rippen ıa und ıb, sondern an der Spitze der Rippe ıb 

auf beiden Seiten der Rippe. Die Rippen ıa und ıb 

sind gerade und nicht gebogen, wie beim & von sczathis. 

Unten sind die Flügel ganz anders als bei sciathis ge- 

zeichnet. Die Fühler sind schwarz, undeutlich und unvoll- 

ständig hell geringelt, unten hinter der Mitte, wie auch die 

Spitze der Keule, gelbroth. Das Weibchen ist mir unbekannt 

geblieben. 

Lasiocampidæ. 

Opisthodontia n. gen. 

Palpi mediocres, porrecti, articulo ultimo parvo, quam 

secundo fere triplo breviore. Oculi nudi. Frons inermis. 

Antennæ pectinatæ. Tibiz intermediæ et posticæ apice 

calcaribus duobus mediocribus armatæ. Alæ anticæ elon- 

gate obtuse; margo exterior modice convexus, integer- 

rimus, ciliis brevibus; posticus brevis, subrectus. Costa 1b 

distincta, ceteris vix debilior; 2 prope 

basin, 4 et 5 fere ex eodem puncto ad 

angulum posticum cellule discoidalis, 8 

pone apicem cellulæ e medio trunci com- 

munis costarum 6 +7, 9+ 10 trunco longo 

communi e cellula discoidali orıuntur. 

Alæ posticæ breves; margo anticus valde 

æqualiter convexus, integer; margo exte- 

à . rior ab apice costæ 6:æ ad costam 2:am sat 
Fig. 2. Rippenbau 

von Ofisthodontia 

Dannfelti. marginis postici cellulæ, 4 et 5 trunco 

profunde dentatus. Costa 2 pone medium 

brevi communi ex angulo postico cellulæ, 

6 ex angulo antico cellulæ, 7 libera fere in medio inter 

costam 6:am et costulam transversam cellulæ subcostalis 

egrediens. Cellula subcostalis elongata, subæquilata, magna, 

at cellula discoidali multo brevior et fere duplo angustior, 

e latere suo antico costulas 3—4, longas, crassiusculas ad 

marginem anticum alæ emittens. Abdomen (feminæ) alas 

posticas superans. 

18 
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Durch die Flügelform, den Rippenbau und den ganzen 

Habitus erinnert diese Gattung sehr an Apzcnaptera RAMB. 

Von Æpicnaptera unterscheidet sie sich aber auch leicht 

durch die ganzrandigen Vorderflügel, durch den bis an der 

Rippe 6 gleichmässig gebogenen Vorderrand der Hinter- 

flügel, deren Querrippe nicht mit der Rippe 7 sondern direkt 

mit dem Vorderrande der Mittelzelle vereinigt ist. 

Opisthodontia Dannfelti n. sp. Tota ferruginea; alis 

anticis pone medium linea valde obsoleta, angulata, ad 

costam 6:am fracta nigricante et ante marginem exteriorem 

serie punctorum brunneorum et glauco-repletorum ad apicem 

distincta, sed angulum posticum versus multo obsoletiore, 

alis posticis puncto minuto discali et linea transversa un- 

data pone medium nigris, limbo utrinque inter costas 2:am 

et 6:am late cinereo-glauco, ciliis incisurarum albidis. 9. 

— Long. alar. exporr. 40—45 mm. 

Ein 2 wurde von Major M. DANNFELT am oberen Congo 

gefangen. Ein anderes ® auch aus Congo (G. Horon) be- 

findet sich im Brüsseler Museum. 

Lenodora? nigrolineata n. sp. Capite, antennis, pal- 

pis, pectore pedibusque flavescentibus; thorace supra stra- 

mineo, abdomine longo cinereo; alis anticis stramineis costis 

omnibus lineis nigris marginem versus paullulum divergen- 

tibus utrinque inclusis; costa 1:a, trunco communi costarum 

2—5 nec non basi costarum 6 et 7 plus minus lateritio- 

rufis; alis posticis fuscis, costis marginem versus lutescenti- 

bus; ciliis alarum omnium flavescentibus. 2. — Long. alar. 

exporr. 53—58 mm. 

Delagoa Bay und Deutsch Ost-Afrika. — Collectio STAU- 

DINGER. Diese sehr karakteristische Art, von der ich auch 

ein Stiick im British Museum gesehen habe, kommt der 

Gattung Lenodora Moore durch Habitus und Flügelform 

sehr nahe, weicht aber von Hampsons Beschreibung und 

Abbildung von Lenodora! dadurch ab, dass die Rippe 9 

der Vorderfliigel in den Saum und die Rippe ro in die 

Spitze ausgehen, dass die Wurzelzelle der Hinterflügel grösser 

und spitziger und nur mit 2—3 wndeutlichen Nebenrippen 

1 Fauna Brit, India. Moths 1. p. 423. 
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versehen ist und auch dadurch, dass die Rippen 4 und 5 

desselben Flügels kurz gestielt sind. Wahrscheinlich muss 

für nzgrolineata eine neue Gattung aufgestellt werden, da 

aber der & noch unbekannt ist und ich jetzt kein Stück 

von Zenodora vergleichen kann, halte ich es für rathsam 

die Art bis auf weiteres in Lenodora zu lassen, 

Chrysopolomidæ n..fam. 

Antennæ usgque ad apicem modice bipectinatæ, pectine 

compresso. Proboscis nulla. Ocelli nulli. Costa 5 ala- 

rum anticarum prope angulum posteriorem cellulæ discoi- 

dalis oriens. Costa ra alarum anticarum basi bifurcata, 

costa tb tenuis. Frenulum deest. Coste interne alarum 

posticarum 3. Costa 8 alarum posticarum a basi libera, 

sed deinde paullulum cum trunco anteriore conjuncta, cellu- 

lam parvam basalem formans. Cellula discoidalis utriusque 

ale clausa et costa longitudinali usque a basi in duas 

partes divisa. 

Die bisher nur benannte, aber nie beschriebene oder 

genau untersuchte, hochinteressante Gattung Chrysopoloma 

passt nicht in irgend eine der bisher aufgestellten Familien. 

Ich sah mich darum genöthigt für sie eine neue Familie 

zu gründen. Wenn man eine Art von Chrysopoloma nach 

HERRICH-SCHEFFERS?, SNELLENS®? oder WALLENGRENS* Ueber- 

sicht der Familien der Lepidopteren untersucht kommt man 

auf die Familie Cossidæ und nach Hampsons” Uebersicht 

auf Arbehd@. Nach meiner Ansicht ist es jedoch unmöglich 

Chrysopoloma in Cosside oder Arbelide zu stellen. Chry- 

sopoloma wurde bisher fälschlich mit den Lasiocampiden 

vereinigt, weil die Arten äusserlich an die Formen dieser 

Gruppe erinnern. Von den Lasiocampiden sind sie jedoch 

durch die drei Innenrandsrippen der Hinterflügel, durch die 

von einer Längsrippe getheilten Mittelzellen und durch die 

ganze Anordnung der Rippen leicht zu trennen. Mit den 

? Aussereurop. Schmett. p. 3. — * Vlinders v. Nederl. 1 p. 16. 

4 Skandinav, Heterocerfjärilar. 2. p. 3. — ° Fauna Brit. India, Moths 1, p. 10. 
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Limacodiden stimmt Crysopoloma im Rippenbau nahe 

überein, da aber die Limacodiden stets mit Haftborsten 

versehen sind und anders gebildete Fiihler haben, scheint 

es mir ünmöglich die Gattung Chrysopoloma in diese Fa- 

milie zu stellen. 

: Chrysopoloma (Drucke) n. gen. 

Antennæ maris mediocres, bipectinatæ, rami dependentes, 

subparalleli, apicem versus sensim paullulum breviores; fe- 

minæ simplices, crassæ, apice subserratæ. Oculi nudi. Frons 

inermis. Palpi mediocres, porrecti vel paullulum adscendentes, 

dense adpresse squamosi, articulo ultimo haud vel vix con- 

spicuo. Pedes mediocres, dense squamosi et extus plus minus 

pilosi; unguiculi divaricati, simplices. Abdomen alas posticas 

haud superans. Alæ breves, late, apice obtusæ; dense aut 

densissime squamosæ; ciliæ longæ. Coste alarum anticarum 

12: costa 4 ex angulo postico, costa 5 ex eodem puncto vel 

paullulum ante angulum posticum cellule egrediens et usque 

ad basin cellule continuata, cellulam in partes duas dividens; 

costula transversa cellule inter costam 5 et angulum anticum 

cellule tenuissima, costam 6 e medio vel paullulum pone 

medium emittens; costa 7 ex angulo antico cellule libera 

oritur; coste 8+9+10 aut 8+9 trunco communi ex apice 

cellule, costæ 10 et 11 aut costa 11 sola e latere antico 

oriuntur. Coste alarum posticarum 8: costæ 2 et 3 e latere 

postico, costa 4 ex angulo postico, costa 5 longe ante an- 

gulum posticum fere e medio cellule egrediens et usque ad 

basin ale continuata; costula transversa superior obliqua 

et costam longitudinalem cellulæ fere in medio inter basin 

ale et costulam transversam posteriorem, quæ costam 5 cum 

costa 4 conjungit, attingens; costæ 6 + 7 breviter petiolatæ; 

costa 8 a basi libera, sed deinde fere ad medium partis 

anterioris cellule discoidalis cum cellula brevissime confusa 

aut costula transversa brevissima conjuncta. 

Zu dieser Gattung werden in Proc. Zool. Soc. of London 

1886 p. 410 von DRUCE zwei neubeschriebene Arten rosea 

und cifrina und noch die altbekanten Arten obtusa WALK. 
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und zzdıs WALK. geführt, ohne dass der Verf. die Gattung 

als neu angiebt. In derselben Zeitschrift für 1887, p. 676 

werden noch drei Arten beschrieben und die Gattung als 

von WALLENGREN aufgestellt angegeben. WALLENGREN hat 

jedoch nie eine solche Gattung beschrieben und demnach muss 

Chrysopoloma als bisher nicht publicirt betrachtet werden. 

Wie auch Kırey im seinem Cataloge p. 809 betrachte ich 

Lasiocampa rudis WALK als Typus. 

Kırey vereinigt (1. c.) Chrysopoloma mit FELDERS Gat- 

tung SZenoglene, was jedoch ganz falsch ist. Denn Szenoglene 

gehört in die Familie der Striphnopterygiden und hat 

demnach ein ganz verschiedenes Geäder. Zu Sienoglene, 

die bisher auch nicht .charakterisirt wurde, gehören sicher 

irıstis FELD., obtusa WALK., citrina DRUCE, bithiynia DRUCE 

und wahrscheinlich auch /z/arzs FELD und rosea DRUCE, die 

mir unbekannt sind. 

Ächte Chrysopoloma-Arten dagegen sind 7#dis WALK., 

Theorini Avrıv. und die vier hier als neu beschriebenen 

Arten. Schon 1881 wurde von Dewitz das Geäder von rudis 

WALK. ziemlich genau abgebildet. Er hat jedoch übersehen, 

dass die Hinterflügel drei Innenrandsrippen haben und dass 

der vordere Theil der Mittelzelle der Hinterfliigel durch 

eine schiefe Querrippe geschlossen und nicht offen ist. 

Uebersicht der mir bekannten Arten. 

A. Fühler nicht schwarz. Vorderfligel am Ende der Mittel- 

zelle mit einem runden, weissen Fleck. 

a. Fühler grau. 1. Ch. rudis WALK. 

ß. Fühler gelblich. 2. Ch. Theorini AURIV. 

B. Fühler schwarz. 

a. Vorderfliigel am Ende der Mittelzelle mit einem 

grossen, runden, weissen Fleck. 

+, Flügel weisslich; die Franzen und die Rippen 

gegen den Saum rothbraun. Der Hinterkörper 

weissgeringelt. 3. Ch. venata n. sp. 

++ Vorderfliigel isabellfarbig, Hinterfliigel goldgelb; 

Franzen gleichfarbig. Hinterkörper einfarbig. 

4. Ch. tsabellina n. sp. 
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ß. N a ohne weissen Mittelfleck. 

#, Vorderflügel einfarbig, weisslich. 

5. Ch. similis n. sp. 

++ Vorderflügel oben an der Wurzel mehr oder 

weniger mit schwärzlichen kleinen Flecken be- 

streut. 6. Ch. conspurcata n. sp. 

Chrysopoloma venata n. sp. œ. Fulvo-brunnea, macula 

frontis, collari, apice metathoracis, marginibus posticis seg- 

mentorum abdominis tibiisque albis; alis albidis; anticis parte 

basali usque ad apicem cellulæ discoidalis et margine costali 

usque ad lineam transversam brunneis, macula magna rotun- 

data albida ad apicem cellulæ, costis omnibus lineaque trans- 

versa tenuissima pone medium brunneis; alis posticis fascia 

transversa a margine interiore prope angulum analem ad 

costam 6:am ducta costisque inter hanc fasciam et marginem 

brunneis; ciliis alarum omnium brunneis; alis infra ut supra 

signatis, sed anticis ad basin vix obscurioribus et signaturis 

obsoletioribus. — Long. alar. exporr. 41 mm. 

Ogove. — Collectio Staudingeri. 

Eine sehr schöne und ausgezeichnete Art. 

Chrysopoloma isabellina n. s. œ. Flavo-aurea, antennis 

nigris; alis anticis supra isabellinis, ad apicem cellulæ di- 

scoidalis macula rotundata alba; ciliis alar. anticarum isa- 

bellinis, posticarum aureis. — Long. alar. exporr. 32 mm. 

Lindi; Deutsch Ost-Afrika. — Collectio Staudingeri. 

Chrysopoloma similis n. sp. 9. Tota lutea, antennis 

nigris; tegulis et alis anticis supra flavo-albidis, unicoloribus; 

alis posticis infra quam alis anticis pallidioribus. — Long. 

alar. exporr. 42 mm. 

Natal (HÆVERNICK). — Collectio Staudingeri. 

Diese Art kommt der vorhergehenden sehr nahe, da aber 

der runde weisse Fleck der Vorderfliigel hier gänzlich fehlt, 

kann sie wahrscheinlich nicht das Q von zsabellina sein. 

Chrysopoloma conspurcata n.s. 9. Corpore aureo-fulvo, 

antennis nigris, tarsis nigro-annulatis; alis anticis supra sor- 

dide aureis punctis inæqualibus nigris dense conspersis, his 

punctis interdum pone medium in fasciam marginalem 8 mm. 
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latam confluentibus; alis posticis supra dimidio basali aureo, 

dimidio apicali fusco, nigroconsperso aut toto nigro; alis 

subtus sordide luteis plus minus dense nigro-conspersis; 

ciliis fuscis. — Long. alar. exporr. 41--44 mm. 

Lindi, Deutsch Ost Africa. —-— Collectio Staudingeri. 

Saturnide. 

Holocera®? mirabilis n. sp. 9. Obscure nigro-fusca, sub- 

violascente micans; antennis pallide fuscis, basi fasciculo 

albido ornatis, -apice simplicibus; corpore supra squamis 

albidis paucis sparso; alis anticis supra nigro-fuscis, ad mar- 

ginem exteriorem late pallide fuscis, lineis duabus undatis 

transversis, nigris, pallido-marginatis, una ante medium, altera 

pone medium, area media prope marginem costalem maculis 

plurimis (7—9) inæqualibus vitreis, ad apicem cellulæ acervatis 

ornata, adhuc puncto vitreo ad costam pone lineam trans- 

versam exteriorem, margine costali a basi usque ad lineam 

exteriorem omnino recto, dein subito flexo et usque ad 

apicem recto; apice falcato; margine exteriore irregulari, 

inter costis 6 et 7 et 3 et 4 profunde exciso; alis posticis 

supra nigro-fuscis, ad marginem exteriorem irregulariter den- 

tatum violascentibus, in medio ad apicem cellule discoidalis 

maculis circiter 8, valde inæqualibus et irregularibus vitreis 

ornatis; alis infra obscurioribus, minus variegatis; angulo 

anali alar. posticarum vaide producto. — Long. alar. exporr. 

82 mm. 

Kamerun: Nyongfluss. — Museum Hamburg. 

Diese wunderbare Art stimmt im Rippenbau fast ganz 

mit Holocera und Ludia überein, hat aber eine ziemlich 

abweichende Zeichnung. Ohne den o zu kennen will ich 

nicht eine neue Gattung aufstellen. 

5 KIRBY und nach ihm auch andere Verfasser nennen diese Gattung 

Bolocera, was jedoch falsch ist, denn FELDER schreibt so wohl auf der Tafel wie 

im Verzeichniss Zolocera. 
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ET BIDRAG TIL..»aGRAVENES FAUNA» 

AF 

W, M. SCHÔYEN. 

P. MEGNIN har i »Comptes rendus» for 1887 leveret en Ar- 

tikel: »La faune des tombeaux», hvori han redegjör for de for- 

skjellige Slags Insektarter, som han under sine sanitære og rets- 

medicinske Undersögelser har haft Anledning til at paatræffe i 

Gravene, nærende sig af de begravede Lig. Hans Liste optager 

fire Fluearter: Callıphora vomitoria, Cyrtoneura stabulans, Phora 

aterrima og Anthomyia sp., to Springhaler: Achorutes armatus 

og Lempletonia nitida, en Bille: Rhizophagus parallelocollis, og 

en Tusindben: Fulus sp. Af disse fandtes de to fôrstnævnte 

Fluearter kun hos Lig, der var begravede om Sommeren, og deres 

Virksomhed var allerede forlængst indstillet hos to Aar gamle 

Lig, hvoraf sluttedes, at Æggene, af disse Fluer havde været af- 

satte paa Ligene forinden Begravelsen. Derimod var Phora- 

Larven samt X/2:0phagus forhaanden saavel hos de om Vinteren 

som hos de om Sommeren begravede Lig, og fandtes fremdeles 

i fuld Virksomhed ogsaa hos de mere end to Aar gamle Lig. 

MEGNIN slutter heraf, at Ævygene af disse Insekter legges paa 

Jorden ovenpaa Gravene, hvorfra saa de deraf udklækkede Larver, 

ledede af Lugten, arbeider sig gjennem hele det et Par Meter 

dybe Jordlag lige ned til Kisten. Gjennem Sprækker i denne 

trenger de ind til de deri indeholdte Lig og nærer sig af dem, 

Phora-Larven iser af de magre, og Rhisophagus især af de 

fede Lig. 

I »Insect Life» for 1890 omtaler F. M. WEBSTER fra Indiana, 

N. Amerika, nok en Flueart (Conzcera sp.?), fundet i levende Til- 
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stand talrigt baade som Larve, Puppe og Imago paa et Lig, der 

efterat være begravet midt paa Vinteren 1888 igjen blev optaget 

i Slutningen af Januar 1890, for at underkastes Undersögelse 

angaaende formodet Forgiftning. Det blev ogsaa i dette Tilfælde 

anseet som sandsynligst, at Liget forinden Begravelsen var bleven 

belagt med Æg af vedkommende Flueart, og at der senere deraf 

havde udviklet sig Generation efter Generation af Fluer nede i 

Kisten. Liget viste sig ved Optagelsen for en stor Del aldeles 

fortæret af Larverne, medens talrige levende Fluer spadserede 

omkring paa samme. 

Det sees heraf, at det er Fluerne, som yder den störste 

Kontingent til »Gravenes Fauna», saaledes som vi for Tiden 

kjender den. Og da vi nu, foruden de ovenfor nævnte, kjender 

en stor Mangfoldighed. af forskjeilige andre Fluearter, der ligesom 

hine pleier at afsætte sine Æg paa og tilbringe sin Larveperiode 

1 Aadsler og alskens forraadnende organiske Substantser forövrigt, 

saa var det at vente, at der ogsaa vilde kunne paavises flere 

Slags Fluer, der nu og da aflegger Besög 1 Gravene. 

Fra »Vor Frelsers Gravlund» i Kristiania kan jeg nu i 

Virkeligheden ogsaa herved föie en ny aadselædende Flueart til 

de allerede för kjendte Gravbeboere, og det en som mærkeligt 

nok ikke tidligere er antegnet som forekommende i Norge (kanske 

heller ikke i Sverige), nemlig Ophyra anthrax MEiG. Denne 

Flue har nu 1 Sommer og Höst (1894) veeret at se i stor Meengde 

forskjellige Steder paa den nævnte Kirkegaard, hvor Jordbunden 

bestaar af lös Skalbergjord, paafyldt efter Udminering af Fjeld. 

Her har den holdt til i hundredevis og tusindvis paa de ny til- 

kastede Grave, saa at den ved sin Mengde har tiltrukket sig 

Opmærksomhed blandt baade Gravere og Opsynsmend paa Kirke- 

gaarden, og baade Linerler og andre Smaafugle har levet höit paa 

dens Bekostning. 

Anledningen til at jeg blev bekjendt med disse Fluers Op- 

treden blandt Gravene paa Kirkegaarden var den, at ved Op- 

kastningen af en ny Grav den 4:de Oktober sidstleden, beliggende 

mellem to andre Grave der var tilkastede i Slutningen af August 

næst för, kom der myldrende ud en hel Mængde af dem 1 levende 

Tilstand fra de poröse, af lös Skalbergjord bestaaende Vægge mod 

Sidegravene. Da de saaledes tydeligvis kom fra disse sidste, blev 
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der bragt mig til Undersögelse nogle Pröveexemplarer af Fluerne 

med Beretning om Fænomenet. Senere hentede jeg selv et större 

Antal af dem paa Stedet, og viste de sig at være særdeles tal- 

rige paa alle de nylig tilkastede Grave rundt om, hvor de saaes 

dels i Parring, dels flyvende eller kravlende omkring indimellem 

Aabningerne og Sprækkerne mellem Stene og Grus paa de af 

Skalbergjord bestaaende Gravhouge. Dethar ogsaa gjennemgaaende 

vist sig, at Fluerne kun er at træffe — ialfald i noget bemer- 

 kelsesværdigt Antal — paa de Steder af Kirkegaarden, hvor Jorden 

‘er af saadan lös Beskaffenhed, medens de ikke sees paa andre 

Steder, hvor der er lerholdig og tungere Jord. 

Grunden hertil er let at indse, idet det nemlig kun er den 

löse, lette og poröse Jord, der tillader Fluerne at slippe igjennem, 

medens den stive og kompakte Lerjord slutter altfor hermetisk 

tet til, at dette kan gaa for sig. Derfor finder de paa den sidst- 

nævnte heller intet Felt for sig, men samler sig om de af den 

löse Skalbergjord dannede Grave, hvori de kan trenge ned — 

om vel kanske ikke netop helt ned til Kisterne, saa dog ialfald 

et saavidt godt Stykke paavei, at Larverne af de der afsatte Æg 

kan uden Vanskelighed tilbagelægge Resten af Veien, Gjennem 

Sprækker i Kisterne, frembragte enten ved Gastryk indenfra eller 

Jordtryk udenfra, vil Fluerne eller deres Larver let kunne komme 

ind til de i Kisterne indesluttede Lig. At saa virkelig er Til- 

feldet fremgaar af, hvad en af Graverne paa den her omhandlede 

Kirkegaard har berettet om et for nogle Aar siden optaget Lig, 

der efterat have ligget nogle faa Uger i Jorden igjen blev op- 

gravet for at underkastes legal Undersôgelse. Ved Aabningen af 

Kistelaaget befandtes Liget nemlig at være bedækket af en hel 

Del »smaa sorte Fluer» — efter al Sandsynlighed samme Slags 

som de der her er Tale om. Jorden var ogsaa for denne Gravs 

Vedkommende nöiagtig af samme Beskaffenhed som för nævnt, 

bestaaende af Skalbergfyld. 

Det vil af ovenstaaende fremgaa, hvor lidet betryggende i 

sanitær Henseende Begravelse i saadan lös og porös Jord i Virke- 

ligheden er, idet der i Tilfælde af forskjellige smitsomme Syg- 

domme altid vil kunne være Fare forhaanden for Udbredelse af 

Smittestoffet gjennem de Insekter, der har sin Passage op og ned 

igjennem den löse Jord. Dette er derfor et Forhold, som man 
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bör have sin Opmærksomhed henvendt paa, og i Tilfælde ved 

Hjelp af Blanding og Desinfection af Jorden med Klorkalk, 

Karbolkalk eller lignende holde Insekterne væk. 

Hvad forresten den her omhandlede Flue, Ophyra anthrax, 

angaar, saa er den som för nævnt ikke tidligere anmærket som 

fundet i Norge, og ialfald saavidt jeg for Oieblikket kan erindre 

heller ikke i Sverige. SCHINER (Fauna austriaca, Die Fliegen, 

I. 620) anförer den som sjeldnere end den ogsaa hos os alminde- 

ligt udbredte Ophyra leucostoma WIED., men dog paa sine Steder 

meget almindelig; saaledes fandt han den engang i Omegnen af 

Klosterneuburg »in wahrer Unzahl» paa en död Hest. 

Entomologiska Föreningens samling af skandinaviska 

Macrolepidoptera har under den förflutna vintern ordnats, hvar- 

vid visat sig, att ett betydligt antal luckor förefinnes, särskildt 

inom alla grupper af Heterocera. För att åt samlingen vinna 

större fullständighet, vore det helt naturligt af stort gagn, om 

flera krafter ville medverka. Bidrag till densamma af för saken 

möjligen intresserade mottagas därför med tacksamhet, och kunna 

ännu så länge flertalet arter af nämnda grupper komma till an- 

vändande, då många, om ock i samlingen representerade, dock 

ej äro det i tillräckligt antal. Önskligt är, att alla insända 

exemplar förses med gifvarens namn och, om möjligt, med lokal- 

uppgift. Inflytande försändelser mottagas af undertecknad, under 

adress: Brahegatan 14, Stockholm. 

Stockholm 1 april 1895. 

John Peyron. 
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Mamestra Dissimilis KNocH som skadedjur. Såsom be- 

kant är, angripa larverna af vissa Mamestra-arter i brist på de 

lägre växter, som utgöra deras vanliga kost, äfven buskar och 

träd. I vanliga fall är emellertid den skada, de på sådana åstad- 

komma, ej nämnvärd. — Larven till JZ. Prsi har jag fångat pa 

smärre buskar af lind, lönn och sälg, Contigua på sälg och 

Dissimilis på rönn, dock i allmänhet endast i enstaka exemplar. 

Förhållandena synas emellertid vid andra tillfällen kunna gestalta 

sig betänkligare. Åtminstone den sistnämnda arten har jag sett 

uppträda som skadedjur i större skala, och det på en af våra 

ädlaste buskar, remontantrosorna. 

Förliden sommar upptäckte jag på baksidan af ett blad af 

en »la France» en större samling ägg, som jag genast, på grund 

af åtskilliga kännetecken antog tillhöra en 2octua; jag intog äggen 

för närmare undersökning och efter deras kläckning fordrade jag 

larverna — till ett antal af ungefär 200 —- med rosablad, då de 

ännu voro för små för att göra bestämmandet af arten möjligt. 

Sedermera visade det sig, att de tillhörde Mamestra Dissimilis 

KNOCH. — Under tiden hade jag ej vidare uppmärksammat de 

Öfriga 1 samma grupp stående buskarna; men da jag senare af 

en händelse kom att undersöka dem, fann jag, spridda öfver 

hela gruppen, ungefär ett 5o-tal larver af nämnda art, visser- 

ligen ännu tämligen små, men dock i stånd till ett i ögonen 

fallande förstörelsearbete, hvilket de tätt genomstungna bladen 

på åtskilliga buskar nogsamt visade. Uppenbart är, att om dessa 

larver, som fullvuxna nå en längd af 4—5 cm., ostördt fått 

arbeta en något längre tid, betydlig skada skulle ha åstad- 

kommits. 

Stockholm, mars 1895. 

J. Peyron. 
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ZUR KENNTNISS 

DER CAPSIDEN-GATTUNG FULVIUS Srar 

©. M. REUTER. 

Im Jahre 1862 beschrieb STÅL die Gattung Fulvius mit der 

Art anthocoroides aus Mexico (Stett. Ent. Zeit. XXIII, p. 322, 

253). Dabei bemerkt er dass ihm auch einige brasilianische 

Arten derselben Gattung bekannt sind, jedoch ohne diese zu 

nennen. Wahrscheinlich aber meint er die von ihm fünf Jahre 

früher in »Bidrag till Rio-janeiro-traktens Hemipterfauna» (K. 

Vet. Ak. Handl., Ny följd, Bd II, H. 2, p. 54) beschriebenen 

Cyllecoris quadristillatus, bisbistillatus und strllatipennis, die 

sich nach Vergleichung der Typen als mit Fulvius anthocorotdes 

generisch identisch erwiesen haben. Neue Arten dieser Gattung 

wurden erst von DISTANT 1884 in Biologia centrali-americana, 

Rhynch. p. 282 aufgestellt, und zwar die Arten Fulvius albo- 

maculatus (Panama), afratus (Guatemala) und fuscans (Guate- 

mala), von denen jedoch albomaculatus mit bisbistillatus STÅL 

identisch zu sein scheint. Weiter beschrieb auch der Verfasser 

dieses Aufsatzes im Jahre 1892 in »Voyage de M. E. SIMON au 

Venezuela, Hémiptères Heteropteres, ı:e Partie, Capsides» (Ann. 

Soc. Ent. France LXI, p. 391) zwei Arten, die eine fraglich als 

Varietät von afratus Dist. angegeben, die andere, F. Simoni, 

als neu. Und endlich stellte UHLER in Proceeding of the Zoo- 

logical Society of London 1804, p. 192, noch eine neue Art 

auf, die er F. /unulatus benannte. 

Inzwischen hatte ich im Jahre 1875 (Genera Cimicid. Europe, 

Bih. Vet. Ak. Handl. Bd. III, N:o 1, p. 7) eine nach Frankreich 

Entomol. Tidskr. Arg. 16. H. 2 (1895). 1 9 
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wahrscheinlich aus Senegal importirte Capside als eine neue 

Gattung, Zeratodella (Species: anthocoroides) beschrieben und 

auf dieselbe die Divisio Teratodellaria gegründet. Später [Ann. 

Soc. Ent. France (5 S.), VIII, 1878, p. CV] beschrieb ich noch 

eine Gattung derselben Division, Camelocapsus mit der Art 

oxycarenoides, die in Griechenland (Etolien) von Dr. KRUEPER 

entdeckt wurde. Die Division 7eratodellaria habe ich in Hem. 

Gymn. Eur. III, p. 564 näher characterisirt. 

Im Frühling 1892 sandte mir Herr A. L. MONTANDON in 

Bukarest eine Capside zur Bestimmung, welche Art ich gleich 

als den Camelocapsus oxycarenoides erkannte!. Sie wurde von 

ihm in einem einzigen Stück unter Baumrinde in der Walachei 

(Comona) im Mai gefunden. Diese art ist also sicher ein ein- 

geborener Europäer. Etwas später sandte er mir wieder als neue 

Art derselben Gattung eine Capside aus Nordamerika (Mas- 

sachusetts), mit der Bemerkung dass also die Gattung Camelo- 

capsus auch in der nearctischen Fauna representirt wäre. 

Diese Art ist dimorph und zwar hat die eine Form die 

Hemielytren wie bei oxycarenoides nicht länger als das Abdomen, 

während diese bei der anderen bedeutend mehr entwickelt sind. Die 

erste hatte auch im Habitus eine sehr grosse Ähnlichkeit mit der 

griechischen Art und eine genaue Untersuchung überzeugte mich 

bald dass sie ohne Zweifel derselben Gattung zugehöre. 

Die macroptere Form aber erwies sich nach eingehender 

Untersuchung der Arten der Gattung Fulvius als gar nicht ge- 

nerisch verschieden; sie hat grosse Ähnlichkeit mit z. B. F. 

guadristillatus und brsörstillatus. Auch habe ich schon in 

meiner Abhandlung über die von SIMON in Venezuela gesammelten 

Capsiden bemerkt, dass die Gattung Zulvius mit Teratodella 

und Camelocapsus derselben Division angehört, warum ich auch 

den Namen dieser Division nach dem ältesten Gattungsnamen zu 

Fulviarıa geändert habe. 

Dieser Name war übrigens schon von UHLER (Check List of 

the Hem. Het. of North America, 1886, p. 19) für eine Division 

festgestellt, in welche er die Gattungen Fulvius STAL, Pamero- 

coris UHLER und //enicocnemis STÅL einräumte, ohne jedoch die 

Verwandtschaft mit der Division 7eratodellaria zu erkennen. 

! Siehe am Ende der Abhandlung. 

2 
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Nunmehr finde ich aiso dass nicht nur diese beide Divisionen, 

sondern auch die beiden Gattungen Fulvius und Camelocapsus 

zusammenfallen. Da ich ferner die Beschreibung von Pamero- 

coris anthocoroides UHLER? auf die Fulvius-art aus Massachusetts 

erprobte, fand ich zu meiner Ueberraschung, dass ich in dieser 

gerade die Uhlersche Art vor mir hatte und dass also noch die 

Gattung Pamerocoris ÜHLER mit Fulvius und Camelocapsus 

identisch wäre. 

| Schon 1879 hat D:r BERGROTH (Ent. Nachr. p. 38) die 

Verwandtschaft des Pamerocoris mit Teratodella erkannt und 

zumal, obgleich mit Unrecht, die Arten dieser Gattungen als 

identisch erklärt, was er jedoch später {1. c. p. 108) corrigierte. 

Da ich nun mehrere /zl/vzus-Arten kenne, finde ich auch dass 

Teratodella ebenso gut wie einige andere Arten in jene Gattung 

eingereiht werden muss, in dem die geringfügigen Verschieden- 

heiten nur als von specifischem, gar nicht aber als von generischem 

Werth betrachtet werden müssen. 

Endlich muss noch bemerkt werden, dass das von REY in 

Rev. d’Ent. 1888, p. 198, beschriebene vermuthliche Männchen 

der Teratodella anthocoroides aus Meximieux in Frankreich 

nicht dieser Art angehört, sondern das Männchen von Came/o- 

capsus oxycarenoides ist. Das rechte Männchen von Zerato- 

della, welches ich besitze, ist dem Weibchen ähnlich. Ich habe 

das Typusexemplar REY's untersucht. 

Die Synonymie gestaltet sich demnach wie folgt: 

Fulvius STÅL 1862. 

Teratodella REUT. 1875. 

Pamerocoris UHLER 1878 (april). 

Camelocapsus REUT. 1878. 

Was die Gattung //enicocnemis STÅL betrifft, die von UHLER 

(Check List, 1. c.) in die Division Fulviaria eingereiht wird, ist 

sie nicht nur wegen der abgerundeten (nicht scharf gekielten) 

Pronotum-Seiten, sondern auch wegen der sehr deutlichen diver- 

gierenden Arolien der Klauen dieser Division ganz fremd und 

gehört ohne zweifel zu den Capsarien. Ich habe ein 7. albı- 

tarsis STÅL aus Bogota untersucht. 

> Diese Art ist nach PROVANCHER mit Lygus brunneus PROV, aus Canada 
identisch. 

Oo 
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DisTANT (Biol. Centr.-Amer. 1. c.) bringt auch die Gattung 

Fulvius ganz unbegreiflicherweise in die Division Capsaria und 

sagt nur: »This genus is very distinct from those to which it 

is in this work allied>. Als er nun aber die Abweichungen her- 

vorheben will, nennt er nur unwesentliche und z. Theil aus 

STÅLS Beschreibung citirte unrichtige Merkmale und übergeht 

ganz die massgebenden Strukturverhältnisse. Ueberhaupt sind die 

Gattungsdiagnosen der Capsiden sehr wenig erläuternd in Biol. 

Centr.-Amer., welche Arbeit in dieser Hinsicht an manchen 

systematischen Missgriffen leidet. 

Ehe ich eine nähere Characteristik der Division Fulviaria 

gebe, mögen jedoch einige Unrichtigkeiten früherer Beschreibungen 

hierher gehörender Gattungen erörtert werden. 

STÅLS Diagnose der Gattung Zu/vzrus (Stett, Ent. Zeit. XXIII, 

p. 322) hebt nicht nur nicht die wichtigsten Charactere hervor, 

sie ist leider auch vielfach falsch, wie eine Untersuchung des 

Typusexemplares von À. anthocorordes darlegt. Obwohl nicht 

gerade ausgeprägt, liess sich jedoch eine längsgehende Eindrückung 

der Stirn erweisen, welche gerade für mehrere Fulvius-Arten 

characteristisch ist. STÅL sagt: »Caput — — linea impressa 

inter oculos destitutum». Und weiter: »T’horax — — callis 

leviter elevatis, margine antico haud calloso». #. anthocoroides 

hat jedoch wie alle übrigen Arten eine deutliche ringformige Apical- 

Abschnürung des Pronotums wie auch sehr grosse Buckeln, die den 

ganzen Vordertheil einnehmen. Die scharfen Seitenränder, die 

gerade bei dieser Art bis an die Abschnürung des Vorderrandes 

kielförmig abgesetzt sind, werden von STÄL gar nicht erwähnt. 

Die Membrane wird weiter unrichtig als »uniareolata» angegeben. 

Die kleine Zelle ist, obwohl sehr klein, jedoch vorhanden. 

Kommt so meine Beschreibung von Zeratodella (Gen. Cim. 

Eur. p. 7). Hier muss bemerkt werden, dass die Angaben über 

Fühler und Schnabel nur von specifischer Bedeutung sind. Die 

Membrane wird in der Beschreibung der Division Zeratodellaria 

als einzellig beschrieben (p. 5), sie ist aber zweizellig, obwohl 

die kleine Zelle ausserordentlich klein ist. Die Kürze des Cuneus 

hängt von der etwas reducirten Entwickelung der Decken ab. 

Die Füsse sind ganz unrichtig beschrieben: »Tarsi articulo se- 

cundo tertio duplo longiore». Sie sind äusserst fein und die 

4 
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Artikulationen sehr schwierig zu erkennen. Eine mikroskopische 

Untersuchung hat mich nunmehr davon überzeugt, dass auch bei 

dieser Art wie bei den übrigen das erste Glied lang ist, das 

zweite kurz und endlich wieder das dritte lang. 

UHLERS Beschreibung von Pamerocoris (1. c.) ist sehr aus- 

führlich und genau. Nur muss auch hier bemerkt werden, dass 

die von den Fühlern und dem Schnabel genommenen Merkmale 

nur Species-Characieren sind und dass der lange Cuneus nur 

der makropteren Form eigen ist. 

Meine Beschreibung von Camelocapsus (Ann. Soc. Ent. 

France 1. c.) darf insofern verbessert werden, dass die Fühler 

nicht »ad medium marginis oculorum zxZerzoris», sondern »an- 

Zerioris» (von der Seite gesehen) eingelenkt sind. Betreffend der 

Fühler und des Schnabels gelten die schon oben bei Teratodella 

und Pamerocoris gemachten Bemerkungen auch hier. Das schmale 

und hinter den Buckeln kurze Pronotum wie auch der kurze 

Cuneus hingen von dem Brachypterismus des beschriebenen Ex- 

emplares ab. Die Füsse sind wie bei Zeratodella und Fulvrus 

konstruirt. 

Endlich komme ich nun zu meiner Charakteristik der Divi- 

sion Zeratodellaria in Hem. Gymn. Eur. III, p. 564. Bei dieser 

muss nach Untersuchung grösseren Materiales nunmehr bemerkt 

werden, dass die Seiten des Pronotum bisweilen bis an den 

Annulus apicalis scharf abgesetzt sind und dass der Kopf nicht 

immer so lang und horizontal ist wie gewöhnlich. Die vollstän- 

dige, etwa modificirte Diagnose der Division vürde also lauten: 

Divisio Fulviaria UHLER, REUT. 

(Teratodellaria Reur. olim). 

Corpus oblongum vel ovatum. Caput porrectum vel leviter 

declive, ante oculos plerumque longe acuminato productum, vertice 

immarginato, fronte inter oculos impressione tenui longitudinali. 

Oculi magni, fortiter granulati. Rostrum longum vel longissimum, 

tenue, rectum. Antenne articulis ultimis gracilibus. Pronotum 

horizontale vel parum declive, apice strictura annuliformi discreto 

(raro in brachypteris obsoleto), callis magnis, convexis, conflu- 
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entibus medio solum sulco tenui disjunctis, postice ultra medium 

pronoti extensis, marginibus lateralibus saltem postice acutis, in- 

terdum usque ad annulum apicalem tenuiter carinatis. Hemi- 

elytra membrana areola majore apice angulata, minore minuta, 

sepe ægre distinguenda. Ale areola hamo destituta. Xyphus 

prosterni tenuiter marginatus. ‘Tibiz graciles, spinulis destitute. 

Tarsı lineares, graciles, articulo primo longo, secundo brevi, 

tertio primo breviore. Unguiculi aroliis destituti. 

Von allen übrigen Divisionen ist die obige besonders durch 

die eigenthümliche Structur des Pronotums, dessen Seiten wenigstens 

nach /zuzen scharf sind, sehr leicht kenntlich. 

Sie umfast bisher nur eine einzige Gattung, Fulvius STÅL, 

die aber in der paläarctischen, nearctischen, neotropischen, etio- 

pischen und australischen Region vertreten ist. Die Arten scheinen 

aber sehr selten zu sein, indem nur ı5 Species bekannt sind und 

von diesen auch sehr wenige Exemplare in den Sammlungen vor- 

liegen. Mit Rücksicht auf diesen Umstand sowie auf die weite 

geographische Verbreitung ist es wahrscheinlich, dass diese Gattung 

von hohem geologischen Alter ist. 

Der Lebensweise der Arten betreffend weiss DISTANT nach 

CHAMPION zu erzählen, dass wenigstens die centralamerikanischen 

Arten »on the surface of fungoid growths attached to fallen 

timber» leben. UHLER berichtet von /. atratus Dist., dass diese 

Art in der westindischen Insel Grenada »in bushy places on herbage 

and at the light» und auch »upon decaying woods» gefunden war. 

»In the United States», sagt er weiter, »this species frequents 

fungi in damp, shady borders of woods, and it flies freely in the 

sunshine». À. Zunulatus UHLER lebt nach demselben Verfasser 

»under leaves on the ground, on bark of decaying logs», etc. 

Auch die einzige mit Sicherheit europäische Art, F. oxycarenotdes 

REUT., ist wie schon gesagt unter der Rinde eines gefallenen 

Baumes von Herrn MONTANDON gefunden. Diese Lebensweise ist, 

wie bekannt, für die Capsiden überhaupt ganz fremd. Mehrere 

Arten scheinen in hohen Altituden vorzukommen. So z. B. ist 

nach Distant /. anthocoroides STÅL auf dem Volcan Chiriqui 

bei 2,000 bis 4,000' und /. albomaculatus Dist. ebenda bei 

2,500 bis 4,000' gefunden, und /. atratus Dist. und /unulatus 

UHLER leben auf der Insel Grenada bis auf 1,900" ü. M. 
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Wir lassen unten die Beschreibung der bisher bekannten 

Arten folgen: 

Fulvius STAL. 

(Zeratodella Reut.; Pamerocoris ÜHLER; 

Camelocapsus REUT.). 

Caput porrectum vel levissime nutans, ante oculos magis 

minusve longe acuminato-productum, vertice sæpe linea longitudi- 

nali tenuiter impressa, fronte apicem versus leniter declivi, clypeo 

prominente, basi cum fronte confluente, a latere viso apicem 

versus sensim dilatato, angulo faciali acuto, raro subrecto, gula 

horizontali, genis humilibus vel sæpe haud perspicuis. Oculi 

fortiter granulati, in genas magis minusve longe extensi, plerumque 

usque in gulam producti. Rostrum coxas posticas magis minusve, 

plerumque longe superans. Antenne articulis ultimis gracilibus 

vel sæpe gracillimis. Pronotum horizontale vel versus apicem 

leviter declive, lateribus distincte, sepe fortiter sinuatis, margine 

postico late sinuato, interdum medio levissime sub-rotundato vel 

fere toto recto, angulis posticis plerumque magis minusve lobato- 

productis. Scutellum basi latissime detectum. Hemielytra ple- 

rumque explicata, corio venis parum distinctis, embolio discreto, 

cuneo parvo, a corio magis minusve discreto, raro cum hoc con- 

fluente; interdum magis minusve abbreviato, membrana brevi vel 

nulla. Coxz anticæ longæ, apicem mesosterni attingentes vel 

superantes. 

Conspectus specierum: 

1. Oculi usque in gulam producti. Genz haud distinguendæ. 

Antennæ ad ipsum marginem oculorum insertæ, raro ab eo 

sat remotæ. 

2. Cuneus nigro-fuscus, unicolor. Corium macula anguli exte- 

rioris alba. Antennæ articulo secundo apice late albo. 

3. Antennæ articulo primo apicem clypei breviter superante, 

secundo sat robusto, margini basali pronoti æque longo vel 

(9) circiter !/s breviore. Pronotum pilis brevibus asperulis 

puberulum. Hemielytra basi albida. Femora nigro-fusca, 

apice anguste rubra. 1. brevicornis m. 
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Antennæ articulo primo apicem clypei dimidio apicali su- 

perante, secundo sat gracili, margine basali pronoti paullo 

vel (Sf) '/ı longiore. Pronotum pilis rigidis destitutum. 

Hemielytra basi testacea. Pedes cum coxis pallide flavo- 

testacei, solum femoribus posticis versus apicem infuscatis. 

2. oxycarenoides REUT. 

Cuneus arcu vel macula basali alba vel testacea. Corium 

angulo exteriore apicali haud albosignato. 

-Corium fuscum vel nigrofuscum, parte basali vel fascia ante 

medium albida vel albido-testacea. 

Scutellum utrinque guttula testacea, apice albido. 

Antenne articulo secundo primo circiter 2 7/3 longiore et 

margine basali pronoti circiter 1/3; longiore, basi et apice 

vel fere toto albido flavente. 

3. brunneus PROV. 

Antennæ articulo secundo primo vix duplo longiore, apice 

testaceo-flavo. 

4. stillatipennis STÅL. 

Scutellum totum nigro-fuscum, unicolor, solum interdum 

parte detecto mesonoti testaceo-maculata. 

Antenne articulo secundo apice albo. 

Antenne articulo secundo circiter tertia apicali parte alba. 

Antenne articulo primo fusco-testaceo, caput longe supe- 

rante et ejus latitudine tota (cum oculis) paullo longiore, 

secundo margine basali pronoti circiter 1/3 longiore. 

5. Heinemanni n. sp. 

Antenne articulo primo latitudini frontis oculique unici fere 

æqve longo vel hac paullo breviore, secundo margine pro- 

noti paullo breviore-paullulum longiore. 

Antenne articulo primo fusco- vel flavo-ferrugineo, secundo 

primo fere duplo (Q) vel duplo longiore. Coxæ anticæ fuscæ. 

Femora flavo-ferruginea, postica apicem versus vel tota fusco- 

ferruginea vel fusca. 

6. quadristillatus STAL. 
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' 10. Antennæ articulo primo tertiaque parte basali secundi flavo- 

testaceis, secundo primo magis quam duplo longiore. Coxæ 

anticæ dimidio basali albæ. Femora omnia testacea. 

7. bisbistillatus STAL.” 

8. Antenne articulo secundo solum parte sexta apicali flavo- 

testacea, secundo primo duplo longiore et huic que crasso. 

Cuneus basi solum arcu angusto flavo-testaceo. Pedes flavo- 

testacei, femoribus omnibus dimidio basali, posticis etiam 

ante apicem fuscis. 
10. dubius n. sp. 

7. Antenne articulo secundo toto nigro; primo fuscescenti- 

ochraceo. Femora fuscescenti-ochracea, basi picea. 

EL. „atratus. Dist: 

4. Hemielytra lurido-testacea vel fuscescenti-ochracea, fusco- 

conspurcata, cuneo fusco, basi macula transversali alba. 

11. Antenne articulo secundo toto nigricante. 

12. fuscans DIST. 

11. Antennæ articulo secundo tertia parte apicali albida. 

13. anthocoroides STÅL. 

1’. Oculi haud usque in gulam extensi. Caput longe pro- 

ductum. Genæ distinctæ. Antenn& longius ante marginem 

oculorum insertæ. 

ı2. Antenne articulo primo albo apicem capitis vix superante, 

secundo primo fere triplo longiore, versus apicem sensim 

sat incrassato ibique tamen primo sat multo graciliore. 

Rostrum articulo primo medium oculorum vix attingente. 

Hemielytra formæ brachypteræ cuneo et membrana nullis. 

14. albifrons n. sp. 

ı2'. Antennz articulo primo apice sat anguste albidoflavente 

apicem clypei paullo superante, secundo primo paullo 

3 8, F. albomaculatus DIST. verisimiliter = disdistillatus STÅL. 9, F. 

lunulatus ÜHLER species est mihi ignota, sedis incerta. 

9 
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minus quam triplo longiore, apicem versus in clavam elon- 

gato-subfusiformem incrassato. Rostrum articulo primo ca- 

pitis longitudine. Pronotum callis alte elevatis. Cuneus 

horizontalis a corio obsoletissime discretus. 

15. Clavicofnis n. sp. 

ı. Fulvius brevicornis m. 

Nigro-fuscus vel obscure fuscus, opacus, antennarum articulo 

secundo apice late, hemielytris basi maculaque anguli exterioris 

corii albidis; rostro, coxis apice, trochanteribus, tibiis tarsisque 

pallide flavo-testaceis, femoribus ipso apice rubris; antennis ad 

ipsum marginem oculorum insertis, articulo primo apicem clypei 

breviter superante, latitudini frontis inter oculos &que longo, se- 

cundo primo paullo magis quam duplo longiore, margini basali 

pronoti que longo (7) vel hoc circiter !/s breviore (9), sat ro- 

busto, apicem versus incrassato ibique primo parum graciliore; 

pronoto pilis brevibus asperulis puberulo, latitudine basali paullo 

magis quam !/; breviore, lateribus ante angulos posticos latera- 

liter productos sinuatis; hemielytris abdominis longitudine (9) 

vel abdomen sat breviter superantibus (æ). Long. & 3, © 3!/3 mm. 

Teratodella anthocoroides REUT., Bih. Sv. Vet. Ak. Handl. 

BAL No END 28 11875). 

Gallia, Rouen! in navi, forsitan e Senegal importata, comm. 

D. Dir ANBIETEN. 

Corpus obovatum. Caput porrectum, pronoto distincte lon- 

gius, vertice oculo fere duplo (5) vel fere magis quam duplo (Q) 

breviore, media linea longitudinali distincte impressa, fronte versus 

apicem levissime declivi, angulo faciali fortiter acuto, genis nullis. 

Oculi a supero visi oblongo-ovales, a latere visi usque in gulam 

producti, margine interiore versus apicem leviter sinuati. Rostrum 

pallide flavo-testaceum, medium ventris attingens vel paullo su- 

perans (JS), articulo primo capiti æque longo (9) vel hoc paul- 

lulum longiore (4). Antennæ fere ad medium orbitæ interiori 

oculorum insertæ, articulo primo longitudine capitis circiter */s 

breviore, secundo circiter 7/5 apicalibus niveo, ultimis gracillimis 

nigris. Pronotum apice quam basi paullo minus quam duplo 

Io 
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angustius, strictura apicali distinctissima, callis leviter convexis, 

medio linea tenui impressa disjunctis, postice longe ultra medium 

extensis, margine laterali fere tertia apicali parte pone stricturam 

obtuso, margine toto basali late sinuato. Hemielytra cuneo 

discreto, horizontali, latitudine basali haud longiore. 

2. Fulvius oxycarenoides REUT. 

Obscure fuscus, opacus, antennarum articulo secundo apice 

late maculaque anguli exterioris corii albis; hemielytris basi pe- 

dibusque cum coxis pallide flavo-testaceis, femoribus posticis ver- 

sus apicem infuscatis; antennis articulo primo apicem clypei di- 

midio apicali superante, latitudini frontis oculique unici æque 

longo (9) vel tota latitudine capitis parum breviore (7); secundo 

sat gracili, versus apicem levissime incrassato, primo duplo vel 

(SF) paullo magis quam duplo et margine basali pronoti paullo 

vel (4) circiter '/a longiore; pronoto omnium subtilissime pu- 

bescente, latitudine postica (form& brachypteræ) vix magis quam 

1/4 breviore, lateribus infra medium late sat leviter sinuatis, an- 

gulis posticis subproductis; hemielytris (formæ brachypteræ) ab- 

dominis longitudine; membrana disco hyalinescente, limbo ex- 

terno guttula ad apicem cunei hyalina. Long. & 3, 2 37/3 mm. 

Cimex Punctum album Rossi, Faun. Etr. II, 247, 1337 

(1790) nec Porricx. — Camelocapsus oxycarenoides REUT., Bull. 

soesobnts, France! ((5-<sy)iy'T. VIL) pac€Vs (878)! 

Teratodella anthocoroides I Rey, Rev. d’Ent. p. 198 (1888)! 

Graecia (Aetolia!), D. Dir KRUEPER, Valachia (Comanal), 

sub cortice arborum, unicum specimen, D. A. L. MONTANDON: 

Illyria (Domanovic), D. D:r HENSCH; Gallia (Meximieux! ad Lyon), 

D. GUILLEBEAU; Italia, D. Prof. Costa. 

A F. brevicornt REUT. antennis longioribus et gracilioribus, 

pronoto pilis rigidulis destituto, hemielytris basi magis in testa- 

ceum vergentibus, femoribus testaceis solum posticis versus api- 

cem infuscatis divergens. Corpus obovatum. Caput medio pronoti 

parum longius, ab antico visum latitudini longius, a latere visum 

altitudine basalı saltem dimidio longius, vertice oculo paullo 

magis quam duplo latiore, medio linea longitudinali omnium 

tenuissima impressa, fronte versus apicem sat declivi, angulo 

II 
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faciali valde acuto, genis nullis. Oculi a supero visi semiovales, 

a latere visi usque in gulam extensi, orbita interiore basin versus 

rotundata, apicem versus subrecta. Rostrum pallide flavens, me- 

dium ventris attingens (©) vel superans (S), articulo primo capitis 

longitudine. Antenne subglabræ, paullo infra medium oculorum 

insertæ, a margine eorum sat remotæ, articulo primo margine 

capitis inferiore paullulum (@) vel fere 1/3 (9) breviore, secundo 

apice primo graciliore, paullo magis quam quarta apicali parte 

niveo, ultimis fuscis, simul sumtis secundo longitudine subæquali- 

bus, tertio quarto circiter \/s breviore. Pronotum horizontale, 

apice quam basi circiter duplo angustius, strictura apicali di- 

stinctissima, callis alte convexis, medio impressione tenui dis- 

junctis, postice longe ultra medium extensis, margine laterali fere 

tertia apicali parte pone stricturam obtusiusculo, margine basali 

inter angulos leviter et latissime sinuato. Hemielytra cuneo di- 

screto, horizontali (2) vel leviter declivi (>), latitudine parum 

longiore, membrana feminæ margine exteriore eodem margine 

cunei paullo longiore, areola majore apice rectangulari, minore 

angusta. Venter (2) medio interdum flavescens. 

3. Fulvius brunneus PROV. 

Nigro-fuscus, levissime nitidulus, rostro, antennis articulo 

primo ipso apice secundoque basi et apice vel fere toto, coxis, 

basi omnium et etiam apice anticarum exceptis, trochanteribus 

posterioribus, femoribus posterioribus apice et basi anguste, tibiis 

tarsisque omnibus albido-flaventibus; scutello utrinque guttula 

ochracea, apice albido; hemielytris usque ad medium albido- 

flavente, ipsa basi tamen fusca, vel fascia ante medium albido- 

flavente, cuneo parte basali alba vel aurantiaca, angulo tamen 

interiore fusco; antennis ad marginem oculorum inferne insertis, 

articulo primo apicem clypei paullo magis quam dimidio apicali 

superante, latitudini frontis oculique unici æque longo, secundo 

primo circiter 27/3 longiore et margine basali pronoti circiter 1/3 

longiore, versus apicem parum incrassato; pronoto subglabro, 

latitudine basali circiter 1/3 (forma brachyptera) vel ?/5 (forma 

macroptera) breviore, lateribus basin versus fortius sinuatis, angulis 
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basalibus sublobato-productis; hemielytris abdomen longe super- 

antibus (5) vel hoc paullo brevioribus, membrana parva (2). 

Long. X macropt. 37/5, 2 brachypt. 3'/ı mm. 

Lygus brunneus Prov., Nat. Can. IV, p. 104 (1872). 

Pamerocoris anthocoroides ÜHLER, Bull. Unit. St. Geol. Surv. 

IH, p. 425 (1877). Pamerocoris brunneus Prov., Pet. faune 

ent. du Canada, III, p. 127 (1890). 

Canada, D. PETIT; America borealis: Colorado, Baltimore, 

Massachusetts! etc., sec. UHLER; California meridionalis, D. Prof. 

UHLER. 

F. oxycarenoidi REUT. primo intuitu simillimus, differt au- 

tem corpore leviter nitidulo, antennis aliter coloratis, scutello 

pallido-signatu, hemielytris ipsa basi fuscis, parte basali pallido 

usque ad medium corii extensa, corio angulo apicali exteriore 

macula alba destituto, sed cuneo basi albo vel aurantiaco, mem- 

brana tota fusca vel ad apicem cunei solum sutura angustissime 

hyalina. Corpus cum hemielytris obovatum (femina brachyptera) 

vel elongatum (mas macropterus). Caput pronoto æque longum 

(SA macropt.) vel parum longius (Q), horizontale, ab antico visum 

latitudine distincte longius, a latere visum altitudine basali saltem 

dimidio longius, vertice oculo duplo latiore, linea longitudinali 

tenuiter impressa instructo vel hac interdum destituto, fronte 

versus apicem leniter declivi, clypeo sat fortiter prominente, an- 

gulo apicali sat leviter acuto, genis omnium humillimis vel vix 

distinguendis (5). Oculi a supero visi anguste oblongo-ovales, 

a latere visi per tota vel fere tota latera capitis extensi, ab an- 

ticO visi orbita interiore subrecta versus apicem divergentes. 

Rostrum pallide flavens, feminæ medium ventris subattingens, 

maris segmentum genitale attingens, articulo primo capiti æque 

longo. Antennæ ad vel fere infra tertiam inferiorem partem oculi 

insert, a margine interiore (vel anteriore) oculi haud remote, 

omnium subtilissime pubescentes, articulo primo nigro-fusco, ipso 

apice pallide flavo-ferrugineo, margine inferiore capitis parum 

breviore, secundo apice primo multo (©) vel paullulum (œ) gra- 

ciliore, ultimis dilute fuscis, breviter pilosulis, tertio secundo vix 

1/3 breviore basi obscuriore, quarto tertio paullo longiore. Pro- 

notum apice quam basi circiter duplo angustius, horizontale |stric- 

tura apicali distincta, callis modice (4 macropt.) vel alte (2 
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brachypt.] convexis, postice longe ultra medium extensis, linea tenui 

logitudinali disjunctis, margine laterali carinato pone stricturam 

obtusiusculo (2) vel fere usque ad stricturam tenuissime producto 

(o”), margine basali late sinuato. Hemielytra cuneo discreto, maris 

macropteri elongato-triangulari, membrana longa, areola majore 

valde elongata, apice rectangulari, minore distincta, sed angusta; 

hemielytra feminæ brachypteræ margine exteriore versus apicem 

fortiter arcuata, cuneo horizontali latitudini basali aque longo, 

membrana margine apicali eodem margine cunei haud longiore, 

areola majore apice obtuse rotundata, minore haud distinguenda. 

4. Fulvius stillatipennis STÄL. 

»Subelongatus, nigricans, opacus, sordide albido-subsquamu- 

losus; apice articuli secundi antennarum, macula parva basali 

media thoracis, macula utrinque parva basali apiceque ipso scu- 

telli, macula basali appendicis (= cunei), coxis, basi femorum, 

tibiis tarsisque testaceo-flavis; fascia corii ante medium albida; 

femoribus basi excepta fusco-testaceis. Long. @ 2 3/4, lat. vix 

ı mm. 

Cyllocoris stillatipennis STÅL, Rio Jan. Hem. I, 54, 4 (1858). 

Brasilia, D. D:r F. SAHLBERG. 

Species mihi ignota, signatura scutelli À. drunneo PROV. 

proxima, sed multo minor, antennis aliter constructis. Antennæ, 

sec. STÅL, quam in HF. guadristillato STÅL et bis-bistillato STÅL 

»crassiores, articulo basali capitis latitudine nonnihil breviore, 

secundo illo vix duplo longiore». 

5. Fulvius Heinemanni n. sp. 

Nigro-fuscus, nitidulus, antennis articulo secundo magis quam 

tertia parte apicali, fascia corii sat angusta mox ante medium, 

in limbo exteriore dilatata, dimidioque basali cunei albis, ipso 

angulo interiore cunei fusco; coxis anticis nigro-fuscis, posteri- 

oribus, nec non fere dimidio basali femorum posteriorum albidis, 

femoribus cetero ferrugineo-fuscis, tibiis tarsisque fuscis, illis apice 

14 
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anguste pallide flaventibus; antennis ad medium marginis ocu- 

lorum insertis, articulo primo, basi excepta, fusco-testaceo, caput 

longe superante et ejus latitudine tota (cum oculis) paullo lon- 

giore, secundo primo duplo et margine a pronoti circiter 1/3 

longiore, pone medium paullo fortius incrassato; pronoto glabro, 

latitudine basali (forma macroptera) circiter */; breviore, lateribus 

basin versus fortiter sinuatis, angulis basalibus lobato-productis; 

hemielytris (X) abdomen superantibus, parallelis. Long. © 

3“/5 mm. | 
America borealis (Maryland!), D. HEINEMANN, commun. D. 

D:r BERGROTH. 

_ A F. brunneo PROV. antennis articulo primo sat multo lon- 

giore, secundo apice latissime albo, scutello nigro-fusco, unicolore, 

coloreque pedum distinctus. A F. oxycarenotde REUT., cui colore 

antennarum et scutelli simillimus, corpore angustiore, nitidulo, 

antennis articulo primo longiore, hemielytris basi late fuscis, 

solum fascia sat angusta ante medium cori albida, clavo toto 

fusco, corii angulo apicali macula alba destituto, sed cuneo basi 

albo, coxis anticis fuscis, tibiis tarsisque obscurioribus divergens. 

Corpus maris macropteri cum hemielytris elongatum. Caput pro- 

noto æquelongum, horizontale, ab antico visum latitudine sat 

multo longius, a latere visum altitudine basali fere dimidio lon- 

gius vertice oculo 7/3; latiore, linea impressa vix distinguenda, 

fronte versus apicem leviter declivi, angulo faciali acuto, genis 

nullis (5). Oculi a supero visi oblongo-ovales, a latere visi usque 

in gulam extensi, orbita interiore apicem versus leviter et late 

sinuati (>). Rostrum piceum, articulationibus pallide flaventibus, 

maris segmentum genitale attingens, articulo primo capitis longi- 

tudine. Antennæ subtilissime pubescentes, ad medium orbite 

interioris oculi insertæ (9), a margine ejus parum remote, ar- 

ticulo primo eodem articulo rostri paullo longiore (æ), secundo 

apice primo zque crasso, ultimis nigro-fuscis. Pronotum (FS) 

leviter declive, apice quam basi duplo angustius, strictura apicali 

optime discreta, callis sat alte convexis, medio linea fortiter im- 

pressa disjunctis, postice longe ultra medium extensis, margine 

laterali carinato paullo pone stricturam subinterrupto, margine ba- 

sali medio levissime subrotundato, utrinque late sinuato. Hemielytra 

maris abdomen modice superantia, cuneo elongato-triangulari, 
- 
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levissime declivi, membrana bene explicata, fusca, guttula angusta 

ad apicem cunei obscure hyalinescente, areolis cum venis obscurio- 

ribus, areola majore apice acutangulata, minore minutissima, ægre 

distinguenda. Venter basin versus pallescens. 

6. Fulvius quadristillatus STÅL. 

Nigro-fuscus, leviter nitidulus, antennis articulo secundo 

tertia vel paullo magis quam tertia parte apicali, fascia corii 

mox ante medium dimidioque basali cunei, ipso angulo interno 

excepto, albis; coxis anticis fuscis, posterioribus, trochanteribus, 

tibiis tarsisque albido flaventibus, femoribus flavo-ferrugineis, po- 

sticis apicem versus infuscatis, vel totis fusco-ferrugineis vel fuscis; 

antennis ad marginem oculorum insertis, articulo primo fusco- vel 

flavo-ferrugineo, latitudini frontis oculique unici fere æque longo, 

secundo primo duplo (5) vel fere duplo (?) longiore et margine 

basali pronoti paullo breviore (2) vel huic longitudine subæquali 

(5); pronoto latitudine basali circiter °/s—?*/5 breviore, lateribus 

versus basin late et profunde sinuatis, angulis basalibus extrorsum 

in lobum (feminæ obtusum) longius productis; hemielytris (9) 

abdomen sat longe superantibus. Long. & 37/5, Q 3 */s— 

47/5 mn. 

Cyllecoris quadristillatus STÅL Rio Jan. Hem. I, p. 54, 2! 

(1858). Fulvius Simon! REuT. Ann. Soc. Ent. France, 1892, 

397, 421 

Brasilia (Rio Janeiro!), D. D:r F. SAHLBERG, Venezuela (Co- 

rozal!), D. D:r E. Simon. 

F. Heinemanni REUT. simillimus, sed paullo latior et ro- 

bustior, capite breviore, oculis majoribus, præcipue antennis bre- 

vioribus distinguendus. Corpus subelongatum (>) vel oblongum 

(2). Caput pronoto fere æquilongum, leviter nutans, ab antico 

visum latitudine (cum oculis) parum (4) vel paullulum (9) longius, 

a latere visum altitudine basali vix vel paullulum longius, vertice 

oculo circiter ?/s latiore, medio linea tenuiter impressa notato, 

fronte leviter declivi, angulo faciali acuto, genis haud distinguen- 

dis. Oculi a supero visi fere orbiculares, a latere visi in gulam 

extensi, orbita interiore late sinuati. Rostrum pallide flavens, 
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medium (>) vel tertiam basalem partem (9) ventris attingens, ar- 

ticulo primo caput paullo superante. Antennæ ad vel mox infra 

(2) medium orbitæ oculorum interioris (anterioris) insertæ, a mar- 

gine ejus vix remotæ, subtilissime pubescentes, articulo primo 

margine inferiore capitis vix breviore, secundo apice primo æque 

crasso (S) vel paullo graciliore (2). Pronotum apice quam basi 

paullo magis quam duplo angustius, strictura apicali optime di- 

screta, callis sat alte convexis, impressione: media longitudinali 

disjunctis, postice longe pone medium extensis, margine laterali 

pone stricturam apicalem obtusiusculo, margine basali medio om- 

nium levissime subrotundato, utrinque latissime sinuato. Hemi- 

elytra bene explicata, lateribus parallela (5) vel pone medium 

leviter ampliata (9), cuneo oblongo-triangulari, leviter declivi, 

membrana fusca, guttula parva ad apicem cunei obscure hyaline- 

scente, areola majore apice acutangulata, minore angusta. Venter 

nigro-fuscus (9) vel basin versus pallescens, marginibus segmen- 

torum apicalibus anguste pallidis (97). 

7. Fulvius bisbistillatus STAL. 

Nigrofuscus, leviter nitidulus, antennis tertia parte apicali 

articuli secundi, corio fascia ante medium, cuneo dimidio basali, 

ipso angulo interiore excepto, dimidio basali coxarum anticarum, 

coxis trochanteribusque posterioribus albis; rostro, basi excepta, 

antennis articulo primo tertiaque basali parte secundi pedibusque 

flavo-testaceis, ad partem leviter in ferrugineum vergentibus; an- 

tennis ad ipsum marginem oculorum insertis, articulo primo lati- 

tudine frontis oculique unici paullo breviore, articulo secundo 

primo magis quam duplo longiore et margini basali pronoti 

saltem æque longo, versus apicem sensim leviter, sed distincte 

incrassato ibique primo æque crasso (>), pronoto glabro, latitu- 

dine basali circiter */5 breviore, lateribus versus basin late sinu- 

atis, angulis basalibus extrorsum lobato-productis; hemielytris (') 

abdomen longe superantibus, parallelis. Long. & 3 /s;—3'/2 mm. 

Cyllecoris bisbistillatus STÄL, Rio Jan. Hem, I, p. 54, 3! 

(1858). 

Brasilial, D. F. SAHLBERG. 

Entomol. Tidskr. Årg. 16, H. 2 (1895). 17 10 
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F. quadristillato STAL similis, articulo secundo antennarum 

basin versus magis gracilescente et primo distincte magis quam 

duplo longiore, coxis anticis dimidio basali albis, femoribus testa- 

ceis divergens. A F. Heinemanni REuT. antennis articulo primo 

multo breviore, secundo latitudine basali pronoti vix longiore, 

coxis anticis dimidio basali albis distinctus. Corpus maris cum 

hemielytris elongatum. Caput pronoto æque longum, subhorizon- 

tale, ab antico visum latitudine (cum oculis) paullulum longius, 

a latere visum altitudine basali vix longius, vertice oculo () 

parum latiore, medio linea tenuiter impressa instructo, fronte 

versus apicem leviter declivi, angulo faciali acuto, genis haud 

distinguendis. Oculi a supero visi suborbiculares; a latere visi 

in gulam prolongati, orbita interiore (anteriore) late sinuati. Ro- 

strum pallide flavens, maris segmentum genitale subattingens, ar- 

ticulo primo caput paulio superante. Antenne (97) tenuissime 

pubescentes, ad medium orbitæ interioris oculorum inserte a 

margine ipso haud remote, articulo primo margine inferiore ca- 

pitis paullo et articulo secundo circiter ”/; breviore, secundo (>) 

apice primo æque crasso. Pronotum apice quam basi circiter 

duplo angustius, strictura apicali optime discreta, callis sat con- 

vexis medio linea tenuiter impressa disjunctis, postice pone me- 

dium sat longe extensis, margine laterali paullo pone stricturam 

apicalem obtuso. Hemielytra maris parallela, cuneo elongato- 

triangulari, leviter declivi, membrana fumata, venis fuscis, guttula 

minuta ad apicem cunei hyalina, areola majore apice acutangu- 

lari, minore angusta. 

8. Fulvius albomaculatus Dist. 

»Capite nigro; antennis articulo primo ochraceo, secundo 

ochraceo, medio piceo, tertia apicali parte albido, tertio et quarto 

fuscis; pronoto nigro, basi rufescente, medio picea; scutello nigro; 

corio pallide albido-ochraceo, basi marginis exterioris tertiaque 

parte apicali corii nec non clavo, apice excepto, nigris, cuneo 

nigricante, basi macula magna rosea; membrana pallidissime fusca, 

semihyalina, marginibus areolarum obscurioribus; corpore inferne 

nigricante; coxis basi excepta luteis, femoribus rufescenti-ochraceis, 

tibiis fuscis, tarsis luteis. Long. 4 mm.» 

LCR 
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Fulvius albomaculatus Dist., Biol. centr.-amer., Rhynch. 

DIE A2 DI kOe LL, :f.816. 

Panama, 2,500—4,000', D. CHAMPION. 

Species mihi ignota, a præcedente vix distincta. 

9. Fulvius lunulatus UHLER. 

»Niger, nitidus, oblongo-ovatus, capite quam in reliquis bre- 

viore, apice pronoti latiore, inter oculos tumido, vertice linea 

impressa instructo; antennis obscure fuscis, articulo secundo palli- 

diore, longissimo, parte tertia apicali albo, tertio et quarto secundo 

paullo gracilioribus, sed haud setaceis; rostro piceo, pone coxas 

posticas extenso; pronoto longitudine latiore, medio tumido-con- 

vexo, late sinuato et pone collum medio impresso, margine postico 

linea incisa terminato, angulis humeralibus acute prominentibus, 

margine laterali profunde sinuato; scutello piceo-nigro, lævissimo, 

convexo; pedibus pallide fuscis, femoribus anterioribus obscuri- 

oribus, hemielytris nigris vel fusco-nigris, basi corii macula mi- 

nuta margineque interiore clavi fulvis; corio in tertia basali parte 

macula obliqua rhombea cuneoque in dimido interiore macula 

minore ovali albis; membrana fusca, ad apicem cunei macula 

parva albida. Long. ad apicem ventris 2—2 1/4 mm., lat. pronoti 

2/3 mm.» 

Fulvius lunulatus UHLER, Proc. Zool. Soc. London, 1894, 

192,2: 

India occidentalis in insula Grenada 1,500—1,900", sec. 

UHLER. 

Species mihi ignota. 

10. Fulvius dubius n. sp. 

Nigro-fuscus, parum nitidus, antennis sexta parte apicali ar- 

ticuli secundi, maculis quatuor vel quinque mesonoti, fascia corii 

ante medium externe multo latiore, interne medium suturæ clavi 

attingente, arcu basali cunei angusto pedibusque flavo-testaceis, 

coxis nigris, femoribus omnibus dimidio basali, posticis etiam 
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ante apicem fuscis; rostro testaceo; antennis ad medium marginis 

interioris oculorum insertis, articulo primo capiti æque longo, 

secundo primo duplo longiore et huic crassitie æquali, nigro- 

pubescente; pronoto glabro, latitudine basali circiter !/3 breviore, 

lateribus versus basin late sinuatis, angulis basalibus extrorsum 

lobato-productis; hemielytris abdomen longe superantibus. Long. 

fere 5 mm. 

Fulvius atratus var. REUT., Ann. Soc. Ent. France, LXI, 

391, 1 (1892)! 

Venezuela, D. E. Sımon. 

A præcedentibus antennis articulo secundo solum sexta parte 

apicali albida, a F. Uhler: Reur. scutello unicolori, solum parte 

detecta mesonoti pallide-maculata mox distinctus. A 7. atrato 

Dist. corpore majore, antennarum articulo secundo apice albido 

cuneoque basi solum arcu angusto testaceo divergere. videtur. 

Caput pronoto paullulum brevius, ab antico visum latitudine cum 

oculis distincte longius, a latere visum altitudinem basalem lati- 

tudine clypei superante, vertice oculo circiter */; latiore (9), 

medio linea tenuiter impressa instructo, fronte versus apicem sat 

leviter declivi, angulo faciali leviter acuto, genis haud distingu- 

endis. Oculi a supero visi ovales, a latere visi in gulam pro- 

longati, orbita interiore (anteriore) medio sat fortiter sinuati. 

Rostrum testaceum, articulo primo caput superante. Antennæ 

ad medium orbitæ interioris oculorum insert, a margine ipso 

vix remotæ, articulo primo capiti æque longo et articulo secundo 

duplo breviore, huic æque crasso, minus tenuiter nigro-pubescente. 

Pronotum apice quam basi circiter duplo angustius, strictura api- 

cali optime discreta, callis sat fortiter convexis, medio linea for- 

titer impressa discretis, postice usque ad tertiam basalem partem 

extensis, margine laterali antice obtuso. Hemielytra maris pa- 

rallela, cuneo elongato-triangulari, levissime declivi, membrana 

fusco-nigra, areola majore apice subrectangulata, minore angusta. 

11. Fulvius atratus DisT. 

»Niger, corio fascia subbasali transversa albicante medium 

"ture clavi attingente; cuneo testaceo, angulo interiore apiceque 
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nigris; membrana nigricante, dimidio apicali pallide fusca; fe- 

moribus fuscescenti-ochraceis, basi piceis, tibiis pallide fuscis, 

tarsis ochraceis, antennis articulo primo fuscescenti-ochraceo, basi 

piceo, secundo nigro, tertio et quarto fuscis. Long. 4 mm.» 

Fulvius atratus Dist., Biol. centr.-amer. 282, 4, T. XXVII, 

fi 8: 

Guatemala, D. CHAMPION. India occidentalis in insula Gra- 

nada, 1,900’. America borealis sec. UHLER: 

| Species mihi ignota. 

12. Fulvius fuscans DIstT. 

»Capite pronotoque fuscescenti-ochraceis; capite cum oculis 

marginibusque lateralibus, pronoto macula basali media macu- 

lisque duabus centralibus in fasciam transversam (maculas duas 

pallidas includentem) terminantibus cum illa confluentibus, mar- 

ginibus lateralibus maculaque parva utrinque prope basin corii 

obscure fuscis; scutello obscure fusco; parte tertia apicali pallide 

ochraceo; corio fuscescenti-ochraceo, fusco-conspurcato, maculis 

duabus marginalibus albidis, altera basali, altera prope medium; 

cuneo fusco, macula lata transversali sub-lunata albicanti; mem- 

brana pallide fusca, marginibus areolarum obscurioribus; pedibus 

obscure fuscis, femoribus annulis centrali lato apicalique angusto 

pallidis; tibiis basi tarsisque ochraceis; antennis articulo primo 

fuscescenti-ochraceo, apice anguste pallido, secundo nigricante, 

tertio et quarto fuscis. Long. 31/2 mm.» 

Fulvius fuscans DisTANT, Biol. centr.-amer., Rhynch., 282, 

REN s fo 1. 

Guatemala, Panama, D. CHAMPION. 

Species mihi ignota. 

13. Fulvius anthocoroides STAL. 

Lurido-testaceus, pronoto scutelloque nigro-fuscis, illo postice 

lurido-variegato, hoc apice lurido-testaceo; hemielytris dense fusco 

conspurcatis, corio apice cuneoque fuscis, illo paullo ante medium 
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fascia angusta magis minusve distincta et sæpe interrupta albida, 

hoc dimidio basali albo; coxis pallidis, anticis apicem versus late 

fuscis, femoribus magis minusve infuscatis, ipso apice pallido, ti- 

biis tarsisque lurido-testaceis, illis annulo angusto basali albido; 

antennis ad ipsum marginem oculorum insertis; pronoto latitudine 

basali circiter '/s breviore, lateribus late sinuatis, versus apicem 

fortiter rotundatis, angulis basalibus extrorsum productis, margine 

laterali usque ad stricturam apicalem acuto, tenui; hemielytris (2) 

abdomen sat superantibus. Long. 2 4 mm. 

Fulvius anthocoroides STÅL, Stett. Ent. Zeit. XXIII, p. 322, 

(1862). Dist., Biol. centr.-amer. Rhynch. p. 281, ı, T. XXIII, £. 15. 

Mexico!, D. SALLE; Guatemala, Panama, 2,000—-4,000', D. 

CHAMPION. 

Cum precedente a reliquis corpore fulvo-testaceo, fusco-varie- 

gato et conspurcato nec non pronoto lateribus usque ad stricturam 

apicalem acute carinatis, callis postice minus longe productis mox 

distinctus. A F. fuscante Dist. colore antennarum etc. divergens. 

Corpus (2) oblongo-obovatum. Caput pronoto longitudine sub- 

æquale, ab antico visum -latitudine (cum oculis) paullulum lon- 

gius, a latere visum altitudine basali distincte longius, vertice 

oculo (2) circiter */3;—*/4 latiore, impressione longitudinali ob- 

soleta, fronte versus apicem sensim sat declivi, angulo faciali 

acutissimo, genis haud distinguendis. Oculi a supero visi ob- 

longo-ovales, a latere visi in gulam prolongati, ab antico visi 

orbita interiore (anteriore) late sinuati. Rostrum (2) coxas po- 

sticas paullo superans, articulo primo caput vix superante. An- 

tenne fere ad medium orbitæ interioris insertæ, in exemplo a 

me viso desunt, sec. DISTANT articulo primo castaneo, secundo 

obscuriore, tertia parte apicali albido, ultimis gracilibus, pallide 

fusciss Pronotum apice quam basi °/; angustius, strictura apicali 

bene discreta, callis convexis, impressione media disjunctis, pone 

medium modice productis, margine basali subrecto, solum versus 

angulos leviter et breviter retrorsum producto. Hemielytra (©) 

lateribus leviter rotundata, cuneo horizontali, membrana fumata, 

guttula minuta ad apicem cunei hyalina, areola majore apice 

acutangulari, minore minuta, sed distincta. Corpus inferne nigro- 

fuscum. 
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14. Fulvius albifrons n. sp. 

Niger, opacus, capite, articulo primo antennarum, maculis 

quatuor magnis hemielytrorum abbreviatorum, prosterno, macula 

lateral metastethii, coxis omnibus, femoribus, disco ventris mar- 

gineque connexivi niveis, antennis tibiisque sordide griseo-albidis, 

illis apicem versus griseis, his annulo basali-apiceque cum tarsis 

albis; capite longe producto, superne basi nigro, utrinque lineis 

duabus obliquis albis, inferne et lateribus, apice excepto, nigro- 

fusco-conspurcato; oculis (Q) haud usque ad gulam extensis, an- 

tennis longius ante oculos insertis, articulo primo apicem capitis 

vix superante, secundo primo fere triplo longiore, versus apicem 

sensim sat incrassato ibique tamen primo sat multo graciliore; 

pronoto (formæ brachypteræ) latitudine basali paullo breviore, 

strictura apicali (forms brach.) obsoleta, callis fere usque ad 

basin extensis, lateribus basin versus leviter sinuatis, angulis ba- 

salibus retrorsum subproductis, margine laterali usque ad stric- 

turam apicalem acute carinato; hemielytris (Q) apicem segmenti 

dorsalis secundi vix superantibus, sutura clavi sat obsoleta, cuneo 

et membrana nullis, apice versus suturam oblique truncatis. Long. 

2 4 mm. 

Arabia meridionalis (Aden!), D. D:r E. SIMON. 

A præcedentibus capite adhuc longius producto, oculis in 

genas minus longe extensis, articulo primo rostri breviore, an- 

tennis a margine oculorum longius remotis, articulo primo apicem 

capitis vix superante, colore signaturisque sat longe divergens. 

Corpus feminæ brachypteræ obovatum. Caput horizontale, pro- 

noto distincte longius, ab antico visum latitudine (cum oculis) 

fere */5 longius, a latere visum altitudine basali fere */s longius, 

vertice oculo fere duplo latiore, medio linea tenui longitudinali 

impressa, fronte versus apicem leviter declivi, clypeus fortiter 

prominente, a latere viso versus apicem fortius dilatato, angulo 

faciali sat leviter acuto, genis distinctissimis, sed humilibus. Oculi 

magni, exserti, a latere visi haud usque ad gulam extensi, ab 

antico visi orbita interiore recti versus apicem leviter divergen- 

tes, Rostrum coxas posticas minus longe superans, grisescens, 

articulo primo medium oculorum vix attingente. Antennæ paullo 
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supra apicem oculorum insertæ, a margine oculi longe remotæ, 

articulis ultimis simul sumtis secundo parum longioribus. Pro- 

notum feminæ brachypteræ horizontale, apice quam basi circiter 

*/s angustius, callis fortiter convexis, medio impressione lineari 

longitudinali sat profunda disjunctis. Hemielytra macula basali 

magna subtriangulari aliaque minore anguli exterioris apicalis 

niveis. Dorsum abdominis (2) segmento quarto tertio longiore, 

ultimis brevibus. 

15. Fulvius clavicornis n. sp. 

Niger, opacus, capite guttula utrinque ad oculum aliaque 

media basali, articulo primo antennarum apice sat anguste, 

secundo annulo angusto paullo infra tertiam basalem partem api- 

ceque sat late, pronoto linea media longitudinali pone callos 

margineque postico utrinque, scutello linea media parteque api- 

cali ad maximam partem, hemielytris margine scutellari, guttis 

plurimis clavi et corii, maculis majoribus corii apicalibus api- 

ceque cunei sat late, coxis anticis apice, posterioribus totis, 

femoribus posterioribus annulo fere in tertia apicali parte posito, 

tibiis annulo angusto paullo supra tertiam apicalem partem api- 

ceque albis vel ad partem albido-flaventibus; capite longe pro- 

ducto; oculis (2) haud usque ad gulam extensis; antennis longius 

ante oculos insertis, articulo primo apicem clypei paullo supe- 

rante, secundo primo paullo minus quam triplo longiore, pone 

annulum album subito sat fortiter incrassato, hac parte incrassata 

elongato-subfusiformi articulo primo crassitie æquali; pronoto lati- 

tudine basali circiter '/4 breviore, strictura apicali distincta, sat lata, 

callis alte bituberculato-elevatis, lateribus basin versus fortiter sinu- 

atıs, angulis basalibus oblique extrorsum et leviter retrorsum 

longius lobato-productis, margine laterali usque ad stricturam api- 

calem acute carinato; hemielytris (2) abdomen paullo superantibus, 

membrana bene explicata, sed cuneo horizontali a corio obsoletis- 

sime discreto. Long. ® 4 !/2 mm. 

Australia (Victoria!), commun. D. D:r E. BERGROTH. 

F. albifronti structura capitis et oculorum antennisque a 

margine oculorum longius remotis affinis, structura antennarum, 
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rostri articulo primo longiore, callis pronoti alte elevatis etc. diver- 

gens. Corpus feminæ oblongo-obovatum. Caput horizontale, 

pronoto æquelongum, ab antico visum latitudine (cum oculis) 

saltem !/s longius, a latere visum altitudine basali saltem dimi- 

dio longius, vertice oculo circiter dimidio latiore, medio linea 

tenui longitudinali sat fortiter impressa, fronte versus apicem 

leviter declivi, angulo faciali valde acuto, genis distinctis, sed 

humilibus. Oculi magni, convexi et exsertr, a latere visi haud 

usque ad gulam extensi, ab antico visi orbita interiore recta api- 

cem versus divergentes. Rostrum piceum tertiam basalem par- 

tem ventris subattingens, articulo primo capiti æquelongo (®). 

Antennæ tenuissime pubescentes, longius supra apicem oculorum 

insertæ, a margine oculorum longius remote, articulo primo parti 

anteoculari capitis longitudine subæquali, articulo tertio basi se- 

cundi solum paullo graciliore et secundo circiter !/3 breviore, 

quarto tertio breviore. Pronotum horizontale, apice quam basi 

fere ”/5 angustius, callis alte bituberculato-elevatis fere usque ad 

quartam basalem partem extensis, lateribus pone stricturam api- 

calem distincte rotundatis, margine basali medio late rotundato, 

utrinque sinuato. Scutellum parte apicali alba utrinque gutta 

rubra signata. Hemielytra clavo guttulis 2—-3, corio parte in- 

teriore guttulis 4—3 flavicantibus, limbo laterali corii gutta ba- 

sali, alia ante medium duabusque apicalibus, altera pone alte- 

ram posita apiceque cunei albis; corio apice maculis 2—3 ma- 

joribus confluentibus albis; cuneo nigerrimo, opaco, guttula anguli 

interioris albida; membrana nigricante, areola minore angu- 

stissima. 

Species forsitan hujus generis: 

Leptomerocoris? albofasciatus MOTsCH. 

(Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXVI, I, p. 86). 

»Figura Anthocoris nemoralis, sed duplo angustior; elonga- 

tus, parallelus, valde depressus, subopacus, nigro-fuscus, hemiely- 

tris fascia antica maculaque laterali postica albidis, antennarum 

articulis tribus ultimis pedibusque subalbidotestaceis, geniculis 

tibiarumque annulis vix distincte infuscatis, oculis mediocribus 
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convexis, rufis; capite minuto, triangulari, fronte convexa, anten- 

nis corpore paullo brevioribus, articulo secundo primo vix triplo 

longiore, quarto brevissimo; thorace trapezoidali, inaequali, im- 

punctato, angulis posticis prominulis, apice subobtusis, mesonoto 

exserto, arcuato, transversim biimpresso;'scutello triangulari, antice 

transversim subinflexo; hemielytris thoracis latitudine, parallelis, 

postice rotundatis, vena laterali antice solum distincta, appendi- 

cibus paullo exsertis; pedibus elongatis, linearibus, tibiis nudis. 

Bong. fus lin, late 46. olin: 

Des sommites du mont Patannas». Ceylon. 

1) Diese Art ist ohne Zweifel mit Rossis Cimex punctum album (Faun, 

Etr. II, 247, 1337) 1790 identisch. Die Beschreibung läutet: »Long. 1°/, 1. 

Lat. */, 1. Oblongus, niger, elytris antice testaceis postice fuscis, puncto niveo 

marginali. — Statura fere A. clavicornis. Antenne nigræ setaceæ, articulo 

secundo ad apicem niveo. Rostrum thorace longius. Caput, thorax, scutellum 

nigra, immaculata. Thorax antice attenuatus. Elytra fusca basi margineque 

externo testaceo, et ad apicem membranaceum excolora, puncto niveo margi- 

nali pone medium. Abdomen fuscum. Pedes testacei. Habitat in silvis 

rarus». Da aber schon früher ein Cémex punctum album POLLICH (1779) 

existirt, kann der Name Rossis nicht acceptirt werden. (Siehe oben S. 2.) 
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FORTEGNELSE OVER BEADVEPSE 

INDSAMLEDE I DET SYDLIGE NORGE I 1893. 

Trichiosoma lucorum Lin. En mængde larver toges paa Betula 

verrucosa ved Faleide, Nordfjord. 

Abra nov. sp. (?). Hardanger. En larve, der lignede Adza 

nitens Lin., men blot har 20 födder. Hoved sort, lyst 

skjær forneden. Krop silkegraabrun med 10 orangepletter 

paa de 10 förste led. Födder hvidlige med brune mel- 

lemrum, over födderne hvide pletter. 

Hylotoma rose Fay. Faleide og Kongsberg. 

— ustulata Fas. Söholt ved Aalesund 23 Juni. 

- fuscipes FALL. Drammen og Kongsberg, Larver i aug. 

Lophyrus frutetorum KLuG. Kongsberg og Asker. 

similis HRT. » » 

Cladius difformis Panz. Hardanger Juli. 

padi LIN. Larver ved Faleide og Hönefos. 

vzminalıs FALL. En mængde larver ved Tokheim i Har- 

danger. 

Leptocerus luridiventris FALL. Ostlandet almindelig. 

Nematus kirbyi Tus. Drammen. 

- fraxint Tus. Larver Söholt. 

striatus THs. Söholt og Hardanger. 

ventralis Tus. Drammen, Hönefos. 

viduatus ZETT. Drammen. 

setterstedti Dem. Hardanger, Drammen. 

pavidus V.EP. » » 

salicis Tus. Drammen. Ny for faunaen. 

crassulus DBM. En mængde larver i sammenrullede blad- 

rænder. Hardanger, Drammen. 

valisniert Tus. Galdannelser. Trondhjem, Söholt, Merok, 

Vos, Odde, Drammen. 
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Nematus ischnocerus Tus. Galdannelser. Merok, Stalheim, Buar- 

bre, Haukelid. 

salicis-cinereæ RETZ. d:o samt Drammen. 

Phyllotoma microcephala KLuG. Drammen. Ny for faunaen. 

Athalia rose Lin. Hardanger. 

Eimphytus cinctus KLUG. Drammen. 

= CUP NE AE: (Blok 

Poecilosoma pulveratum DE GEER. Hôünefos. 

mn güttatas Fai. Asker. 

— submutica THs. Drammen, Asker. 

Blennocampa albipes Kıuc. Asker. 

geniculata HART. Drammen. 

- pusilla KLuG. Asker, Drammen, 

- ephippium PANZ. Drammen. 

Eriocampa ovata Lin. Hardanger. 

Allantus nothus KLuG. Hardanger. 

— scrophularie Lin. Et par graa, unge larver fandtes paa 

Digitalis purpurea i Hardanger. Juli. 

Perineura excisa THs. Drammen. 

- brevispina Tus. Hardanger og do. 

- laterals FALL. Hardanger. 

- viridis Lin. Drammen, Hönefos. 

- scalaris KLUG. Hardanger. 

- punctulata KLUG. Aas. 

Tenthredo mesomela LAN. Hardanger, Drammen. 

fagi Panz. Aas. 

livida Lin. d:o. 

rufiventris FABR. d:o. 

atra Lin. Dramen. 

Pachyprotasis rape Lin. Drammen. 

Dolerus hematodes KLuG. Drammen. 

—— cenchris HART. Hardanger og d:o. 

gonager Tus. Drammen. 

- palustris Krug. Drammen. 

Eyda sylvatica Lin. Hardanger. 

- erythrocephala Lin. Aas. 

Hans Kier. 



IAKTTAGELSER OM VISSA BLÅSFOTINGARS (PHY- 
SAPODERS) UPPTRÄDANDE I GRÄSENS BLOM- 

STÄLLNINGAR JÄMTE NÅGRA DRAG UR 
SLÄKTET PHLOEOTHRIPS' UTVECK- 

LINGSHISTORIA. 

FÖREDRAG VID ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS 
SAMMANTRÄDE DEN 27 APRIL 1895 

AF 

FILIP TRYBOM. 

I det föredrag, som jag höll inför Entomologiska Förenin- 

gen den 14 dec. 1893, behandlade jag hufvudsakligast tvenne 

arter af bläsfotingsläktet Apzinothrips eller de arter, hvilka hos 

oss företrädesvis förorsaka de så kallade hvitaxen hos ängsgräsen. 

I förbigående påpekade jag!, hurusom larver af till andra grup- 

per hörande insekter (fjäril- och mygglarver) mer eller mindre 

skarpt eller tvärt afbita eller afgnaga stängeln eller strået. Man 

har i allmänhet ej svårt att skilja dessa skador — »hvitax» för- 

orsakade af dessa larver — från de af blåsfotingar åstadkomna 

angreppen med det däraf följande afvissnandet af stjälken nere i 

bladslidan eller — när blomställningen skadats nere i slidan — 

till och med uppe i vippan eller axet. 

Jag ville i mitt nämnda föredrag ej förneka”, att blåsfotin- 

gar äfven i vårt land allt emellanåt också kunnat vara orsaken 

till de, så att säga partiella, skador å blomställningens småax 

och å kornen (frukterna, fröen), som ske dels medan blomställ- 

ningarna äro kvar i öfre bladslidan, dels sedan de utväxt ur 

densamma. Skador af detta slag — jag vill fortfarande påstå 

detta — hafva dock åtminstone hos oss sin grund lika ofta i 

! Entomol, Tidskrift, Ärg. 15, samt Uppsatser i prakt. entomol. 1894, 

sid. 46. Noten. 

? Sid, 55 i samma arbeten, 
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hvad prof. KÖRNICKE? kallar patologiska orsaker eller i missgyn- 

nande klimatiska förhållanden, för att icke tala om angrepp af 

till andra grupper hörande insekter, som i angrepp af blåsfotingar. 

Man har oftast varit allt för benägen att, vid sökandet efter 

orsakerna till skador af i fråga varande slag, när man funnit en 

orsak, skylla allt eller åtminstone allt för mycket ensamt på 

denna. 

Under sistlidne sommar (1894) riktade jag min uppmärk- 

samhet särskildt på sådana, direkt i axen åstadkomna skador, 

hvilka kunde antagas hafva förorsakats af blasfotingar. Redan 

för hundra år sedan hade man iakttagit, att skador af detta slag 

vissa år förefinnas i högre grad än vanligt; jag har heller icke 

något af de närmast föregående åren funnit dem fullt så vanliga 

som sistlidne sommar 1 vissa delar af Sverige. 

Det finnes väl få insektgrupper, hvars arter blifvit så för- 

växlade och så olika uppfattade, som de små blåsfotingarnas, ej 

minst deras, hvilka lefva af gräsen. För att kunna lämna en 

mera bestämd och korrekt uppfattning om hithörande fenomen 

— äfven i praktiskt syfte — tror jag mig ej böra förbigå att 

söka utreda, huru de för många af våra viktigare gräs skadliga 

blåsfotingarterna skiljas från andra, närstående samt de karaktä- 

rer, som äro egendomliga för könen?. Vi skola se, att det huf- 

vudsakligast blott är en blåsfotingart, som i vårt land bru- 

kar förorsaka de flesta och största skadorna direkt å axen af 

våra gräs. 

Engelsmannen HaALiDaAY? är onekligen den, som mest bidra- 

3 KÖRNICKE: » Ueber den Schaden, welchen der Getreideblasenfuss (77195 

cerealium) verursachen Sollte. Verh. des Naturh. Ver. der preuss. Rhein- 

lande und Westfalens. XXXIV Jahrg. (IV Folge, IV Jahrg.). 1877. Sid. 330. 

Förkrympningen af smäaxen och kornen skulle hafva följande orsaker: 

hos räg — ofullkomlig befruktning samt befruktning genom frömjöl frän sam- 

ma ax eller samma stånd, hos korn — hypertrophi af fruktämnet, hos hvete 

— angrepp af hvetegallmyggans larver. 

Prof. KÖRNICKES påstående, att skador af ifrågavarande slag ej kunde 

hafva förorsakats af blåsfotingar, emedan dessa hafva sugande mundelar, har 

ingen betydelse. 

* Hvad jag har att anföra om denna artbestämning, är här längre fram 

sammanfördt. 

5 A. H. HALIDAY: »An Epitome of the British Genera in the Order 

Thysanopteray etc, The Entom. Magazine. Vol. III, sid. 439—451. 

2 
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git till att bringa reda i fråga om blåsfotingarnas artbegränsning 

och systematisering. Beträffande den här mest i fråga varande 

arten har dock icke häller han lyckats bättre än andra. 

LINNÉ har i sin Fauna Svecica® uppställt en art — Thrips 

physapus — hvars beskrifning visserligen kan träffa in på en 

hel del arter, men som bland andra antagligen äfven afsett den 

här i fråga varande; hvad han anfört om larverna och om lef- 

nadssättet gifver en berättigad anledning till detta antagande. 

Det stödes också af Kıreys och MarsHams® beskrifningar af 

Thrips physapus' uppträdande i England i slutet af sista ärhun- 

dradet. LINNÉ säger, att denna art är mycket talrik i blomkor- 

garna af Chamomilla samt ofta förorsakar felslagning à sädes- 

axen; KirBy beskrifver de skador, den gör à säden; MARSHAM 

tillägger, att den hela sommaren finnes i nästan alla blommor, 

synnerligast dock pa korgväxter (Composite). Allt detta hänty- 

der på de båda intill nu förväxlade Phloeotlrips-arterna statices 

HaL. och /rumentarius BELING* (frumentaria). Icke blott 

BELING säger, att den af honom från råg- och hveteax beskrifna 

Phl.. frumentaria från början af juli till in i aug. talrik före- 

kommer à vår vanliga rölleka (Åc/hillea millefolium), utan äfven 

VON SZANISZLO” träffade den i Ungarn allman à flera klöfver- 

arter samt å korgväxter, synnerligast å vår hvita prestkrage (Chry- 

santhemum leucanthemum). Senast 1894 upptager JABLONOwSKI’? 

°C, Linnzı Fauna Svecica. Ed. II. Stockholmiæ 1761. Sid. 266, 

N:o 1027. 

* THOMAS MARSHAM: »Observations on the Insects, that infested the 

Corn in the Year 1795» etc. 

Transactions of the Linnean Soc. Vol. III. London 1797. Sid. 242 

— 251. Tab. 22. Fig. 5—38 (figurerna ej tillfredsställande) samt 

WILLIAM Kırpy: »History of Zipwla Tritici and Zchneumon Tipule, 

with some Observations upon other Insects, that attend to the Wheat» etc. 

Samma »Transactions». Vol. IV. 1798. Sid. 230—238. 

> TH. BELING: »Ein dem Getreide schädliches Insect». Verh der 

Kaiserl. Kön. Zoologisch bot. Gesellschaft in Wien. Jahrg. 1872. B. XXII. 

Sid. 651 och följande. 

? A. VON SZANISZLO: »Beiträge zur Lebensweise von Thrips frumenta- 

rius BELING. Verh. der K. K. Zool. bot. Ges. in Wien. Jahrg, 1879, B. 

XXIX, sid. 33 och följande. 

10 J. JABLONOWSKI »Thysanoptera Nova». Editio separata e Természe- 

trajzi Füzetek. Vol. XVII. Parte 1—2, 1894. Sid. 47. 
, 

3 
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Phil. statices eller den förnämligast à korgväxter samt klöfver 

lefvande arten såsom synonym med Phil. frumentaria eller den, 

som hufvudsakligast lefver ı gräsens blomställningar. 

Kıreys skildring af Thrips physapus’ lefnadssätt är, som 

nämndt, sådan, att man icke gärna kan tänka annat, än att hans 

iakttagelser gjordes på Berings Thrips (Phloeothrips) frumen- 

Zaria. I förbigående må nämnas, att det just är dessa KIRBYS 

observationer, hvilka sedan allt intill våra dagar gått igen, såväl 

1 praktiska handböcker som i mera vetenskapliga arbeten. Ha- 

LIDAY hänförde LINNÉS artnamn PAhysapus till Thrips, sådant 

detta släkte af honom (Hatipay) blifvit begränsadt, således till 

blåsfosingarnas andra grupp Zeredrantia, hvilken i så många 

afseenden är grundligt olika Zubulifera, dit släktet Phloeothrips 

hör. Då nu emellertid HaLipaY fäst namnet physapus vid en 

af honom, som det synes, tillräckligt och först karakteriserad art 

så torde denna art fortfarande få behålla detta namn. 

Visserligen lefva många blåsfotingarter på vidt skilda växter, 

men det föreföll mig dock egendomligt, att PAl. statices Hat. 

och frumentaria Ber. skulle hålla sig till så i grunden olika 

växter, som de göra, isynnerhet som de icke, hvilket BELING m. 

fl. författare synas påstå, uppträda under olika tider af somma- 

ren. Den öfver så godt som hela vårt land i blomkorgarna af 

talrika korgväxter, 1 klöfverarter och flere andra baljväxters 

(Papilionaceæ) blommor, hos Armeria o. s. v. talrika PAl. sta- 

Zices börjar uppträda lika tidigt på våren samt är talrikast unge- 

fär samtidigt med PAl. frumentaria i gräsens blomställningar. 

Jag väntade mig därföre att finna bestämda karakterer mellan 

dessa båda närbesläktade arter, och detta har äfven lyckats mig. 

De beskrifvas här längre fram. 

Enligt KirBYS iakttagelser, anförda i hans egen samt Mars- 

HAMS nyss citerade uppsatser, var Phl. frumentaria (» Thrips 

physapus») synnerligen talrik i England 1795—1797. Den 

lefde både såsom larver och i utveckladt tillstånd i hveteaxen 

tillsammans med larverna af hvetegallmyggan (Cecidompia Tritici) 

mellan kornen och agnarna, ofta i de förras längsgående fara, 

där de fäste (sänkte in) sin sugsnabel samt »sögo ut den mjölk- 

liknande vätska, som kommer kornen att svälla» och sålunda 

åstadkommo, att kornen skrumpnade ihop. Äfven puppor med 

4 
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vingämnen träffades. Intill en fjärdedel af kornen voro i en del 

ax förstörda eller skadade. Blåsfotingarna syntes göra största 

skadan på senare sådt hvete samt å det, som växte å styfvare 

(mindre lätt) jordmån. Kırzy visade, att intet samband fans 

mellan parasitsvamparnas och blåsfotingarnas uppträdande å hvetet. 

Efter dessa, delvis utmärkta uppslag beträffande PAl. fru- 

mentaria gick man mycket sakta framåt i kännedomen om den- 

sammas lefnadshistoria. Från vårt land gåfvos icke några bidrag 

"till kunskapens utvidgande i detta afseende. DAHLBOM!!! nämner i 

sitt arbete af 1837 blott, att »vanliga bläsfoten» (Zhrzps phy- 

sapus L.) under sommaren allmänt träffas å flera korgväxter, å 

käringtanden (Loftus corniculatus) wm. fl, samt att larven »för- 

orsakar de pä sädesaxen befintliga hvita fläckar, hvilka utvisa de 

vissnade kornen eller slökornen». A. E. HOLMGREN upprepar 

blott ungefär detsamma i sin 1873 utgifna bok »Om äkerns 

skadligaste insekter» (sid. 55), blott tilläggande (om bläsfotingar 

i allmänhet): »1 synnerhet på hvete- och rägaxen». 

Från Tyskland kommo 1847 några anmärkningsvärda iakt- 

tagelser i en uppsats af C. A. Dourn!?”. Man hade i Vorpom- 

mern observerat Zhrips, »sannolikt ZAhysapus» (enligt hvad 

jag antager helt visst Phl. frumentaria) i stor massa à rägaxen 

och antog dem vara orsaken till, att de mellersta kornen blefvo 

»tomma». Det bestreds visserligen af RATZEBURG och botanisten 

Hess, att bläsfotingarna skulle vara verkliga orsaken härtill, men 

iakttagaren, von BüLow, anförde häremot sådana bevis, som att 

skadorna inträffade efter axens framkomst ur slidorna. Frosten 

förstörde visserligen /Aela ax, men aldrig, som. i dessa fall, blott 

skilda delar af dem. Det var å högländta ställen, dessa skador 

företrädesvis inträffade, och frosten inverkade däremot först och 

främst å mera sumpiga platser. 

I sin 1865 utgifna bok!? om för kulturväxter skadliga lägre 

1 G, DAHLBOM: »Kort underrättelse om Skandinaviska Insekters all- 

männare Skada och Nytta» etc. Lund. 1837. Sid. 149. 

1? C. A, DoHRN: » Zhrips, ein Kornschädiger oder nicht?» Entom, Zei- 

tung, herausgegeben von dem Ent. Ver. zu Stettin. 1847. Sid. 377—381. 

13 C. L. ‘TASCHENBERG: »Naturgeschichte der wirbellosen Thiere, die in 

Deutschland sowie in den Prov, Preussen und Posen den Feld-, Wiesen- und 

Walde-Culturpflanzen schädlich werden». Leipzig 1865. Sid. 195—197, Taf. 

IV, Fig. 23 ©. 

Entomol, Tidskr. Ärg. 16, H. 3 (1895). 5 II 
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djur förblandar TASCHENBERG synbarligen åtminstone delvis Phil. 

frumentaria med Thrips (Limothrips) cerealium HALIDAY. Be- 

skrifningen pa larver fran hvete-, rag- och kornax, samt hvad som 

— likt Kirpys iakttagelser anföres om deras lefnadssätt, hän- 

tyder pa, att de tillhört PA. frumentaria. De skulle dock, en- 

ligt TASCHENBERGS antagande, nära sig af agnarnas späda öfver- 

hud samt »kanske äfven» af saften 1 kornen. Beträffande öfver- 

vintringen af Lam. cerealium — och väl äfven den med denna 

förväxlade Phl. frumentlaria — säger TASCHENBERG, att den 

öfvervintrar såsom utvecklad; »man träffar den under hösten 

och sedan skarvis i multnade rötter och på dylika undangömda 

ställen». 

Sommaren 1872 var det som BELING fäste sin uppmärk- 

samhet vid en Zhrips-(Phloeothrips)art, hvilken (i trakten kring 

Wien)!! gjorde skada först à råg, senare på sommaren äfven à 

hvete och korn. Han beskref, som sagdt, denna art, Phl. fru- 

mentarıus (—- a), dock ej så att han skilde den från närmast: 

besläktade arter. Jag har dock ansett mig böra upptaga hans 

artnamn såsom utan gensägelse 1 första hand hänsyftande på den 

af mig här längre fram närmare begränsade Phl. frumentaria. 

Den gnagde, enligt BELINGS iakttagelser, på fruktämnena i enstaka. 

blommor af de just ur bladslidan uppskjutande rägaxen; i följd 

däraf föllo blomdelarna jämte agnarna af från skaften. Enstaka ax 

förlorade intill hälften af sina blommor eller småax. BELING yttrar, 

att det var svårast att upptäcka själfva skadorna, där, såsom van-: 

ligast hade skett, blott de 2 till 5 nedre småaxen gått förlorade. 

Detta häntyder, enligt hvad jag antager, på, att han, hvad dessa 

småax beträffar, åtminstone delvis förväxlade skador, förorsakade 

af Philoeothrips, med sådan förkrympning, som ofta äger rum af 

andra orsaker. Hos det senare angripna hvetet föllo de skadade 

agnarna ej af efter fruktämnets försvinnande. På det i juli an- 

gripna kornet voro skadorna ringa; 1 slutet af sistnämnda månad, 

då detta sädesslag satt frö, gnagde Phloeothrips här och där i 

spetsen af blomagnarna. På en del ställen af fälten uppskattade 

BELING de af denna bläsfoting förorsakade skadorna till flera 

procent af sädeskornen. 

1 »in hiesiger Gegend», nämnda afhandling. Sid. 651. 

6 
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Till BELINGS iakttagelser sluta sig nära de af VON SZANISZLO 

under sommaren 1876 gjorda. Han fann då PAl. frumentaria 

mycket talrik på samma sädesslag som BELING och från flera 

trakter af Ungarn. Äggen träffades i basen af småaxen. I hveteax, 

som ännu ej lämnat bladslidan, sutto ända till 50 å 100 utveck- 

lade individer. I slutet af maj voro dessa synnerligen talrika, 

och då träffades också redan äggen, hvilka äfven funnos så sent 

som den 22 juni, men ej den 28 i samma månad. 

VON SZANISZLO anmärker, att den på Phl. frumentaria syn- 

nerligen rika sommaren 1876 hade föregåtts af en frostig vår samt 

var regnig. Man skulle ju eljest vara benägen för att antaga — 

liksom BECKER i sin här strax nedan nämnda uppsats — att äfven 

dessa små insekters utveckling gynnas af milda vintrar och vårar. 

Emellertid var ju Phl. frumentaria talrikare än vanligt åtminstone 

i vissa delar af Sverige efter den mycket kalla väderlek, som där 

inträffade i medlet af maj sistlidne vår. 

VON SZANISZLO kunde icke märka, att sädeskornen ej kommo 

till utveckling, eller att småaxen bortföllo på grund af angreppen 

från Phl. frumentaria. 

Sommaren 1877 gjorde G. BECKER undersökningar? på af 

bläsfotingar skadade rågax i norra delen af Westfalen Larver, 

som han från och med medlet af juni träffade i dessa ax, samt 

antog tillhöra Lim. cerealium, voro antagligen Phlocothrips- 

larver. Angreppen skedde så, som BELING beskrifvit. Dels 

hade de mellersta småaxen skadats, dels hade de nedersta 

kommit att sakna korn, Det var denna uppsats af BEc- 

KER, som gaf anledning till KÖRNICKES här förut omnämnda 

genmäle. 

I den nya upplagan af Curtis utförliga och i manga afse- 

enden utmärkta arbete!" om äkerns ' skadeinsekter af 1883 är 

egentligen intet nytt anfördt om bläsfotingarna; han citerar före- 

trädesvis Kırpvs iakttagelser. | 

15 G. BECKER: Anförande i Verhandl. des naturh. Vereins der preussi- 

schen Rheinlande und Westfalens. XXXIV Jahrg. (IV Folge IV Jahrg) 

1577. Sid. 168 och 160. 

15 JoHN Curtis: »Farm Insects», London 1883. Sid. 285—289 och 

flera andra. Fig. n:o 38 å sid. 287 samt 7—9 à Plate J. 
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Genom sin 1886 utgifna, intressanta afhandling om de i 

mellersta Ryssland pa sädesslagen lefvande Z/rips-arterna !” läg- 

ger prof. LINDEMAN ganska mycket, till hvad man förut visste om 

dessa bläsfotingar. Denna afhandling har visserligen redan för 

länge sedan blifvit refererad i Entomologisk Tidskrift !5, men jag 

anser mig dock här böra i korthet påpeka, hvad som är nytt 

eller efter all sannolikhet felaktigt uppfattadt, beträffande särskildt 

Phl. frumentaria. 

Denna art uppträdde 1885 och 1886 synnerligen talrik fler- 

städes i mellersta Ryssland på råg, hvete och timotej samt för- 

orsakade ganska stora skador, i Sydryssland specielt på hvete. 

I mycket angripna ax därifrån fann han skal af ända till 27 ägg 

i ett småax. Vårgenerationen fortfor att lägga ägg på rågen, tills 

vinterhvetet började få utvecklade ax; den andra generationen, 

hvaraf han fann fullt utvecklade individer först den 19 juli, lade 

sedan ägg en tid framåt. Emellertid flöto de båda generatio- 

nerna så att säga ihop, och jag har hos oss ej kunnat särskilja 

dem på grund af den undan för undan fortgående äggläggningen 

och utvecklingen. Puppor fann LINDEMAN först den 4 juli. Han 

antog, att larvernas hela utvecklingstid omfattade 35 till 40 dagar. 

Alldeles påtagligt är, att han förväxlar äggen af Phl. frumentaria 

med dem af Lön. denticornis Hau. (secalina LiNDEM.)!”, då han 

säger, att enstaka ägg af den senare sutto fastklibbade utanpå 

halmen (stammen). Hans beskrifning öfver dessa ägg visar ock, 

att de tillhört Phloeothrips. De hade nog helt visst kommit att 

mera tillfälligt fastna på stråen, då Phl. frumentaria lade sina 

ägg å de ännu inuti bladslidan varande axen, där arten (utveck- 

lade individer) t. ex i Österrike och hos oss ofta uppehåller sig 

i större mängd, än hvad LINDEMAN fann i Ryssland. Han säger, 

att larver och utvecklade hämta sin hufvudnäring ur frukt- 

ämnena. I ax af probstejerråg, som normalt brukade innehålla 

60 till 85, fann han stundom blott 6 till 15 korn efter angreppen 

IT K, LINDEMAN: »Die am Getreide lebenden Thrips-arten Mittelruss- 

lands». Bull. de la Soc. imp. des Naturalistes de Moscou. Année 1886. 

ii eel Sid 2290-337: 

18 Denna Tidskrift. Ärg. 8. 1887. Sid. 119—127. 
19 Jämför K. JORDAN: »Anatomie und Biologie der Physapodar. Zeit- 

schrift für wiss. Zoologie. 47 B. (1886). 4 H. Sid. 590. 
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af Phl. frumentaria. Redan i andra hälften af aug. hade, enligt 

LINDEMAN, denna blåsfotingart börjat uppsöka sina vintergömslen 

i stubben efter den afskurna säden. Den var där lätt att på- 

träffa, där den förut hade uppträdt i stor mängd. 

Slutligen bör jag kanske påpeka de skador å sädesaxen, som 

LINDEMAN tillskref Lz. denticornis. Angreppen ske alltid medan 

axet ännu är — åtminstone delvis — kvar i öfre bladslidan; 

ofvan det angripna stället förvissnar axet helt och hållet. LINDE- 

_ MANS afbildning af ett sålunda skadadt ax (fig. r, sid. 299) och 

hans beskrifning däraf (sid. 302) påminner onekligen om de skador, 

Aptinothrips-arter oftast åstadkomma à ängsgräsen. Härmed vill 

jag dock ej hafva förnekat, att skadorna i fråga hade kunnat 

åstadkommas af Lim. denticornis, jag vill blott hafva sagt, att 

det icke lyckats mig finna några bevis för, att den sist nämnda, 

hos oss så vanliga arten, åstadkommer liknande skador. 

I ax af råg, hvete och timotej träffade LINDEMAN vid Mosk- 

wa de sista dagarna af juni Chirothrips longipennis BURM.”? 

i stort antal, synnerligast å det sist nämnda gräset. Han kunde 

dock ej märka, att den gjorde någon skada. 

D:r K. JORDAN lämnar i sitt här redan förut omnämnda, 

utmärkta arbete öfver blåsfotingarna?! många värdefulla upplys- 

ningar om en Phloeothrips-arts uppträdande på sädesaxen. Han 

kallar den Pl. armata LINDEMAN; sannolikt var det frumentaria 

med mer än vanligt stor tarsaltorne å hanarnas framben. I de 

trakter af Tyskland, där JorDAN gjorde sina undersökningar, var 

denna art jämte Lim. cerealium flerstädes talrik och gjorde skada. 

Honorna (af Phloeothrips) infunno sig först i början af maj i 

2 Arten är först bestämdt karakteriserad af BURMEISTER (»Handbuch 

der Entomologie». T. II. Abth. II »Kaukerfe, Gymnognata>. Erste Hälfte. 

Orthoptera. Berlin 1838. Sid 413. — H. OSBORN, som fann arten talrik i 

ax af timotej i Iowa (Förenta Staterna), har, liksom efter honom LINDEMAN, 

kallat den Ch. antennatus. »Notes on 7Xripide, with descriptions of new spe- 

cies», The Canadian Entomologist. Vol. XV, Sid. 154. — I WALKERS »List 

of the Specimens of Homopterous Insects» etc. Part. IV. London 1852. Sid. 

1106 är arten af HALIDAY upptagen under det af honom redan 1836 (förut 

citerade afhandling. sid. 444), dock utan egentlig artbeskrifning, gifna namnet 

manicata, 

2" Förut citerade afhandling, Sid. 605 och 609. 
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mindre antal, samt med äggstockarna och äggen ännu ej fort- 

plantningsmogna, på de nya rågstånden; snart infunno sig allt 

flera från vinterkvarteren, trängde in mellan agnarna och närde 

sig af »axets och den veka axstjälkens» safter samt förhindrade 

sålunda utvecklingen. När axet vuxit upp ur bladslidan, märker 

man förkrympta småax vid spetsen och äfven vid basen. Äggen 

iakttogos på agnarna strax efter axens framkomst. Enligt JORDAN 

skulle det i Tyskland vara den andra larvgenerationen för året, 

som i slutet af juli och i början af aug. hufvudsakligast suger 

de ännu mjölkiga kornen. De först fullbildade insekterna lägga 

ägg 1 axen i juni. En tredje och en fjärde generation skola 

sedan komma till utveckling, således ej blott två, som LINDEMAN 

angifver från Ryssland. På hösten skola, enligt JORDAN, de 

»ännu ej utvecklade» larverna dö bort. De utvecklade indivi- 

derna (z7agines) komma med sädeskärfvarna till ladorna och 

dödas till större delen eller öfverflyttas till andra växter o. s, v. 

Att de gömma sig i stubben, anför JORDAN ej särskildt. Till 

och med i okt. träffade han både larver och utvecklade indivi- 

der à hafre. De flesta blåsfotingar sägas öfvervintra i fullt ut- 

veckladt tillstånd, dock äfven såsom larver och puppor. 

I en handbok af 18907”? citerar Oskar KIRCHNER hufvud- 

sakligast LINDEMAN. Om Zhrips (Limothrips) cerealium, hvil- 

ken synes vara en art med sydligare utbredning än denticornis, 

men som har alldeles samma lefnadsvanor som denna, anmärker 

han, att den ofta uppträder mellan agnarna och kornen i sädes- 

axen men ej synes göra någon nämnvärd skada. Påtagligen har 

äfven han förväxlat larverna af Phl. frumentaria samt Lim. 

cerealium. 

Icke häller den bekanta engelska entomologen miss ELEA- 

NOR ORMEROD har 1 sin 18907? utgifna handbok något nytt att 

anföra om de på sädesaxen lefvande blåsfotingarna. 

I en af de senast skrifna uppsatserna om de på sädesar- 

terna lefvande blåsfotingarna hafva dessa blifvit anklagade för ett 

slags åverkan, som de ingalunda kunna hafva åstadkommit. 

9 
”” OSKAR KIRCHNER: »Die Krankheiten und Beschädigungen unserer 

landwirtschaftlichen Kulturpflanzen» etc. Stuttgart. 1890. 

°8 ELEANOR A. ORMEROD: »A Manual of injurions Insects» etc. Lon- 

don 1890. Sid. 97—99 samt 384. 
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Prof. E. Horman i Stuttgart omtalar”', hurusom i Würtemberg 

sädesfälten på en del ställen blefvo ödelagda, på så sätt att axen 

liksom afbrötos, eller halmstråen afbetos på midten eller voro 

tätt under axen »afbitna liksom med en skarp tand». Man hade 

iakttagit, att rågen och hvetet på några åkrar under natten blefvo 

nästan fullständigt beröfvade sina ax, synnerligast å åkrar, som 

lägo vid skogskanten. På marken fann man lämningar i mängd 

efter förödelsernas utöfvare. | 

Stödjande sig bland andra författare på LiNDEMAN, förklarar 

HOFMAN att de hemliga fienderna icke voro andra än blåsfotingar 

— Phl. frumentaria och Limothrips secalina (denticornis). Är 

man något så när förtrogen med dessas sätt att uppträda, måste 

man dock förhålla sig starkt tviflande beträffande prof. HOFMANS 

förklaring. Snarare synas »die Leute» haft rätt, som ville skylla 

skulden på skogsmusen (Mus sylvaticus), hvilken många år skall 

vara synnerligen talrik i Würtemberg. 

För att gå till våra närmaste grannland, så är Phl. frumen- 

Zaria helt visst allmän i Danmark, där jag t. ex. iakttagit den 

i hveteax på Sjelland. I Norge och i Finnland förekommer 

den troligen också, fast den ej därifrån — så vidt jag i littera- 

turen kunnat finna — blifvit anmärkt. Prof. O. M. REUTER nämner 

ej denna art i sina afhandlingar om blåsfotingar””, icke heller mag. 

Enzıo REUTER 1 den berättelse till Finska landtbruksstyrelsen af 

18947°, hvari han äfven behandlar af blåsfotingar 4 sädesaxen 

förorsakade skador. Från Norge kan jag ej finna, att SCHÖYEN 

anmärkt arten i fråga”". 

“4 E. HormMan: »Ueber einige dem Getreide schädliche Thripse». 

Jahreshefte des Vereins für vaterl. Naturkunde in Würtemberg. 27 Jahrg. 

Stuttgart 1891. Sid. 24—28. 

>> O. M. REUTER: »Diagnoser öfver nya Thysanoptera från Finland». 

Ofvertryck från Öfversigt af Finska Vetenskapssocietetens Förh. 1878—79 och 
» Thysanoptera Fennica, I Tubulifera». Helsingfors 1880. 

5 ENZIO REUTER: »Berättelse — — — beträffande ängsmasken och 

andra skadeinsekter». Finska Landtbruksstyrelsens Meddelanden. N:o VII. 

1894. Sid. 32—34. 

7 Af W. M. SCHÖYENS arbeten har jag rädfrägat: »De for Ager, Eng 

och Have skadeligste Insekter og Smaakryb», Kristiania 1875 samt hans 

»Beretninger om Skadeinsekter og Plantesygdomme» för aren 1891— 1893. 

Særaftryk af »Aarsberetning angaaende de offentlige Foranstaltninger til Land- 

brugets Fromme» för de nämnda ären. 
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Landtbruksentomologen SCHÖYEN iakttog 1891 vid Barum i 

Norge, att bläsfotingar — arterna ej nämnda — angrepo räg- 

axen, medan dessa ännu voro inneslutna i öfre bladslidan. 

Axen blefvo sedermera »galla och affärgade», delvis så totalt 

förstörda, att endast agnarnas gröfre nerver funnos kvar såsom 

fina och ganska hvita fibrer. Hos enstaka ax var detta fallet 

utefter hela deras längd, hos andra blott i toppen. En mängd 

ax voro där på annat sätt affärgade — hade en »grelt gulröd» 

färg. SCHÖYEN antager, att detta härledde sig från bläsfotingar; 

det stod alltid i sammanhang med angrepp af dessa (Lim. denti- 

cornis?) i bladslidorna. Hade här larver af Phl. frumentaria 

förefunnits i axen, skulle de ej hafva undgått en så van iakt- 

tagare. 

ENZIO REUTER har ı Finland, enligt den citerade berättelsen, 

iakttagit rågax, skadade ungefär på samma sätt som nyss anförts 

från Norge. I Finland var dock »vanligtvis hufvudsakligast nedre 

delen af axet» sålunda skadad, mera sällan toppen eller partier 

af axets mellersta del. Inga blåsfotingar träffades å de fullt ut- 

skjutna axen men väl i deras ännu i bladslidan kvarvarande delar, 

där larver af Lhrips vulgatissima Hav. och Lim. denticornis 

befunnos »sugande» å blommornas fruktdelar. Här var ej själfva 

axspindeln på visst ställe förstörd, ej heller den där ofvan varande 

delen af axet helt bortvissnad såsom vid de skadegörelser, LiN- 

DEMAN skref på räkningen af Lim. denticornis. 

Utan att på något vis vilja bestrida, att de af E. REUTER 

1 färd med att suga påträffade larverna voro upphof till skada 

å axen, tror jag mig dock vara berättigad till den frågan: »hade 

de förorsakat alla de observerade missbildningarna?» Att de 

iakttagna skadorna »absolut omöjligt» kunde hafva berott på 

felslagen befruktning,?® kan icke bestridas. Snarlika skador eller 

missbildningar förekomma emellertid också, såsom vi skola se, 

i vårt land ofta, där icke häller blåsfotingar gerna kunna miss- 

tänkas hafva förorsakat dem alla. Man vet ju, att «galla» småax 
) förekomma i axens topp,”” och de uppstå äfven vid deras: bas 

?5 Jämför hvad som à sid. 158 i noten anförts efter KÖRNICKE. 

?9 Jag tillåter mig i detta hänseende att hänvisa t. ex. till »Haand- 

bog i den Systematiske Botanik» ‘af EuG. WARMING. Kjobenhavn 1870. 

Sid. 108. 
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utan att förorsakas, vare sig af blåsfotingar eller af bristfällig 

befruktning, antagligast af otillräcklig näring. 

Sedan jag på allvar började studera blåsfotingarnas lefnads- 

vanor, har jag visserligen icke någon sommar kunnat under 

längre tid vistas och göra iakttagelser på ett och samma ställe. 

_ Jag har måst se mig om än här än där under resor, så äfven 

sista sommaren. Emellertid hade jag då bättre tillfälle än någon- 

sin förut att observera dessa insekters uppträdande i gräsens 

blomställningar inom vårt land. Jag skall därföre i det följande 

hufvudsakligast hålla mig, till hvad jag iakttog 1894, samt blott 

komplettera med en och annan observation från föregående år. 

Den tidiga våren 1894 gjorde, att ängskaflen (Alopecurus 

pratensis) den 22 april vid Stockholm kunde anträffas med ax, 

som redan hade skjutit ut ur öfre bladslidan. Oaktadt ifrigt 

ietande kunde à denna växt hvarken några blåsfotingar eller 

några verkliga spår efter sådana upptäckas. Nedtill på många 

ax — äfven på sådana, som fortfarande sutto helt och hållet 

inuti bladslidan ~~ funnos "emellertid starkt förkrympta småax, 

t. o. m. à sa stor del af axets hela langd som 1/5 eller "/a. Af 

de smäax, som skulle hafva suttit där, funnos blott en del, 

mestadels: dvärglika, agnar af ljus färg. Icke heller å några 

andra växter anträffades vid nämnda tid någon Phloeothrips eller 

Limothrips, endast en Thrips-art i blomman af hvitsippan (Ane- 

mone nemorosa) samt i hängena af sälgen (Salix caprea). Denna 

Thrips-art träffade direktör G. HOLMERZ och jag vid Skogsinsti- 

tutet redan den 10 april. I Tyskland kunde JoRDAN vid sina 

efterforskningar ej träffa Phloeothrips å gräsen förrän i maj. 

Den 13 i sistnämnda månad hade ängskaflen vid Drott- 

ningholm hunnit åtskilligt längre i utveckling, men intet blom- 

mande ax förekom dock ännu; icke heller påträffades någon 

Phloeothrips men väl några honor samt redan lagda ägg af 

Lim. denticornis i bladslidor, som ännu inneslöto ax. Å dessa 

ax märktes inga skador eller missbildningar.”” 

30 Nederst à axen, synnerligast af kafle-(A/opecurus-Jarterna finnas nästan 

alltid åtminstone några förkrympta blomskaft, hvilka här ej tagits i betrak- 

tande. 

13 
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Vid Alnarp ı Skåne voro de flesta rägaxen den 25 maj 

utvuxna till sin fulla höjd, men några träffades dock, som ännu 

befunno sig heit och hållet inne i bladslidan. I dessa senare 

förekom Lzm. denticornis ungefär så som nyss nämnts från 

Drottningholm 1 ängskafle. Inga skador eller missbildningar 

kunde häller här iakttagas à de ax, invid hvilka Lemothrips 

träffades. 

Å 50 stycken såsom vanligt utan urval från en gräsvall 

tagna strån af ängskafle gjordes följande iakttagelser: 

Strån med öfverblommade ax, 5 stycken: 

I nedre delen af tre ax sutto 6 till 12 larver af Phd. fru- 

mentarıa, de festa unga, en del i det närmaste fullvuxna; 1 

axens Ofre del träffades blott enstaka larver. Larverna sutto dels 

inuti blommorna, hvars fröämnen och äfven öfriga delar voro 

skadade. Längst nedtill i axen voro 3 till 8 småax förkrympta 

eller skadade af biåsfotingarna. I ett ax träffades 6 larver, utan 

att där märktes några skador eller missbildningar nedtill, å ett 

annat var öfre hälften helt och hållet afvissnad, utan att något 

märke af insekter kunde uppletas. 

Blommande ax, 29 stycken: 

Af dessa saknade 25 fullständigt insekter eller säkra spår 

efter sådana. Blott några få hade nedtill ett och annat af smä- 

axen förkrympt, möjligen delvis skadadt af insekter. I nedre 

delen af ett ax sutto 10 Phl. frumentaria, honor, utan att 

några skador här kunde märkas. I öfre biadslidan hos ett annat 

strå träffades 23 ägg samt 2 honor af Lim. denticornis, men 

inga skador à axet. I hvartdera af två andra oskadade ax satt 

en hona af Belothrips brevistylis n. sp. (beskrifven här längre 

fram). 

Axen helt ute ur bladslidan men ej blommande, 7 stycken: 

Tre af dessa ax voro utan spår-af blåsfotingar, två andra 

hade 1 och 2 honor af Lim. denticornis i öfre bladslidan samt 

några få småax förkrympta längst ned. De 2 återstående stråna 

hade orörda ax samt 1 och 2 Phlocothrips-honor i öfre blad- 

slidan. 

Axen blott delvis ute ur bladslidan, 3 stycken, hvaraf 2 utan 

spår af insekter, det tredje med 5 små Phloeothrips-larver samt I 

Limothrips-hona och 3 ägg i öfre bladslidan. Ingen märkbar skada. 

14 
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Axen helt och hället inne i öfre bladslidan, 6 stycken: 

Tvä af dessa ax och strän utan bläsfotingar, ett dock med 

några förkrympta småax nedtill, två andra med 1 och 2 Lzmo- 

thrips-honor samt några ägg i öfre bladslidan och utan märkbar 

åverkan. I nedre delen af det femte axet 3 små larver samt 3 

ägg af Phloeothrips, ingen märkbar skada. Det femtionde axet 

var nästan helt och hellet förstördt af en jämförelsevis stor larv 

(ej af bläsfotingar), som hade ätit bort smäaxen i spiral axet utefter. 

Phlocothrips-larverna träffades oftast med munnen tryckt 

intill agnarnas gröna ribbor å utsidan, å blomskaften, å frukt- 

ämnena o. s. v. Det var säledes ytterst sannolikt, att de verk- 

ligen voro orsak till skador. 

. Om mina öfriga 1894 gjorda observationer måste jag fatta 

mig något kortare, sedan jag anfört detta såsom exempel från 

försommaren. 

Vid Hedenlunda i Nyköpings län hyste 7 timotejax (P/leum 

pratense) af 20, hvilka vuxit fullt ut men ännu ej börjat blom- 

ma, ı till 4 små larver och — i ett af axen — en hona af 

Phil. frumentaria. Fyra till 10 småax à nedersta delen af axen 

voro förkrympta eller skadade hos ungefär hvart tredje ax å 

timotejfältet, vare sig blåsfotingar funnos eller saknades å ax 

eller strå. 

Råg med de flesta axen fullt utvuxna men ännu ej blom- 

mande. Saknade P/hloeothrips men hyste Limothrips — mest 

larver — i en del af de öfre bladslidorna. Å axen förefunnos 

inga andra skador än några få förkrympta småax nedtill, detta 

äfven där Lzmothrips saknades i bladslidorna. 

Göteborg den 26 juni. Ängskafle: Unga larver rätt talrika 

men inga utvecklade individer af Phloeothrips. Skador af dessa 

larver ungefär som vid Alnarp. 

Varberg den 17 juni å ett blommande rågfält — inga 

Phloeothrips eller märken efter dem, blott några Limothrips- 

larver i öfre bladslidan hos få strån. En del ax nedtill med 

några förkrympta småax, mest å strån, som saknade blåsfotingar. 

Den 21 i samma månad. Ängskafle, blommande eller nyss 

öfverblommad. À zo strån träffades endast en puppa af Apti- 

nothrips i en öfre bladslida. Å flera ax funnos dock nedtill 

förkrympta småax. 
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Backa i Halland den 19 juni. À timotej, som ännu ej 

blommade, och bland hvilken flera ax fortfarande voro kvar i 

öfre bladslidan, träffades inga blåsfotingar men väl en del för- 

krympta småax nedtill å axen. 

Råg som vid Varberg. 

Torekow i Skåne den 27 juni. Råg med kornen halfvuxna; 

inga spår af bläsfotingar. Hundäxing (Dactylis glomerata) — à 

5 vippor af 30 träffades 1 till 3 Phloeothrips-larver, ingen märk- 

bar skada. 

Arilds läge den 29 juni. Å råg, hvilken var utvecklad som 

vid Torekow, funnos talrika larver och puppor af Lim. denti- 

cornis i en mängd öfre bladslidor. Endast några få småax voro 

förkrympta nedtill å ungefär hvart 5 eller 6 ax, detta såväl där 

blåsfotingarna saknades, som där de funnos. 

Södertelje den 8 juli. Å hösthvete, som börjat sätta frukt 

samt hade få, ännu blommande ax, saknades Ph/ocothrips, men 

träffades rätt talrika Lemothrzps-larver i öfre bladslidorna. Fa 

nedre småax voro förkrympta. 

Timotej, blommande och nyss öfverblommad hyste i ungefär 

hvart annat ax 2 till 5 Chirothrips longipennis BURM. 99 och 

do. Nagra Limothrips-larver funnos i två öfre bladslidor af 

10. Endast några få förkrympta småax kunde uppletas nederst 

å färre ax — inga andra skador. Å flenkampe (Phleum Böh- 

mer!) uppträdde samma blåsfotingar och ungefär på samma sätt 

som å timotejen. 

Råg med kornen i de flesta af axen nästan fullvuxna men 

ännu mjuka Ungefär i två ax af tre funnos 5 till 30, vanligen 

omkring 20, oftast halfvuxna larver af Phl. frumentaria, lika 

öfver allt i axen. Många af dessa larver sågos sitta med mun- 

nen pressad intill kornen, dels i dessas topp, dels — och detta 

vanligast — i fåran, dels vid öfre delen af den utåtvända sidan. 

Ett och annat korn — kanske i medeltal 3 eller 4 — i hvart 

af de bläsfotingar hysande axen voro synbarligen skadade, än 

voro de något krökta inåt mot fåran, än kortare än de öfriga, 

än var skalet å vissa fläckar skrumpet eller liksom lindrigt 

svedt. Agnarna syntes vanligen hafva torkat tidigare i de an- 

gripna småaxen än i de öfriga. Uppe i ungefär ett ax af 8 

eller 10 träffades några få tomma småax, kanske i ett af 100 
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så många som halfva antalet. Larverna sutto äfven å agnarna 

samt å axens hufvudskaft eller biaxlar, men allt annat än kornen 

var nu antagligen för torrt för dem att hämta näring ur. 

I öfre bladslidan hos omkring 3 strån af 10 förekommo 

rätt talrika larver, puppor och utvecklade individer af Zzw. 

denticornis samt i många af de mera senkomna axen 'larver af 

hvetegallmyggan (Cecidomyia Triticz). Vid nedre delen af axen 

å detta rågfält förekommo knappast flere förkrympta småax än 

å andra fält, där blåsfotingarna voro långt fåtaligare. 

Vid Hjelmaren — Essundet — den 17 juli. Räg, knap- 

past längre kommen i utveckling än vid Södertelje den 8. I 3 

eller 4 ax af so funnos ı till 8 Phloeothrips-larver, och i de 

flesta af dessa ax voro ı till 6, i helt få så mänga som 10 

småax tomma pa korn. Skadade — krumböjda o. s. v. — 

korn, äfvensom agnar, funnos här i ungefär samma proportion 

som vid Södertelje. Zzmothrips (alla utvecklingsstadier) voro 

talrika i många öfre bladslidor. Å en del ax (ungefär 1 af 6 

eller 8) voro några småax nedtill förkrympta, detta såväl där de 

båda blåsfotingarterna saknades, som där de förekommo, 

I rågax, som uppvuxit senare samt vid tillfället blommade 

eller börjat sätta frö, voro Phloeothrips-larverna mindre men till 

antalet ungefär lika som i de till tiden normalt utvecklade axen. 

Skadorna i småaxen voro här färre, och inga ägg kunde upp- 

täckas. Ett och annat ax var angripet af bladlöss. Chzrothrips 

longipennis träffades fåtalig i omkring hvart tionde ax; det kunde 

ej förmärkas, att den gjort någon skada. 

På hafre, som hade vipporna utvuxna till deras fulla höjd, men 

som ännu ej börjat blomma, kunde icke några blåsfotingar anträffas. 

Vikersvik i Örebro län den 20 juli. Rägaxen voro besatta 

med Phloeothrips-larver i ungefär samma antal, och de hade 

gjort åverkan i omkring samma utsträckning som vid Hjelmaren. 

Utvecklade individer voro sällsynta; en puppa anträffades här. 

Bladlöss hade skadat en icke obetydlig del af axen. 

Guldbaggar (Cetonza aurata) voro här och där i färd med 

att äta af rågkornen; de behöfde ej hålla på länge med öfre 

hälften af kornen; oftast tycktes de lämna omkring nedre tredje- 

delen kvar efter sig. På 5 minuter kunde omkring ett tjog 

guldbaggar uppletas å detta rågfält. 
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Hösthvete hade börjat sätta frö, men dessa voro i allmän- 

het ej fullt halfvuxna. Af 20 undersökta, som vanligt ej utvalda 

ax hyste 4 ett mindre antal smärre larver af Phl. frumentaria, 

hvilka företrädesvis sutto på utsidan af agnarna, dock äfven på 

kornen. Zzm. denticornis förekom i bladslidorna hos lika många 

strån. Å några få ax — både med och utan bläsfotingar — 

funnos nägra förkrympta smäax nedtill, andra skador eller miss- 

bildningar kunde ej märkas. 

Frövi den 22 juli. Angskafle. A hvartdera af några ännu 

ej torra eller öfvermogna strån hyste axet 10 till 20 utvecklade 

individer af Char. longipennis; blott omkring '/ı voro honor. 

Ingen annan åverkan kunde upptäckas, än att en del småax 

voro förkrympta (borta) nedtill å ett ax. 

Kärrkafle (Alopecurus geniculatus), de festa axen redan 

med mogna frön. I öfre bladslidan hos 7 strå af 10 var mycket 

klorofyll borta, och där funnos fortfarande 1 till 5 Zzm. denti- 

cornis, 9 och I jämte puppor. I 5 af 6 senare utvuxna, nyss 

utblommade ax saknades blåsfotingar, i det sjette träffades några 

Chirothrips; detta senare hade nedtill 1/5 eller !/1 af småaxen 

förkrympta. 

Timotej, nyss öfverblommad. I 7 öfre bladslidor af 20 godt 

om Lim. denticornis; i 4 af de 20 axen 1 till 4 Chirothrips. 

Dessa 4 ax normala, hos några af de öfriga var nedtill ett 

och annat smäax förkrympt. 

Sikfors, Örebro län, den 24 juli. Räg; kornen i allmänhet 

fullvuxna men ännu mjuka. I 4 ax af 25 sutto ı till 5 större 

Phlocothrips-larver. I ett af dessa ax voro två af de öfre smä- 

axen tomma, i de öfriga funnos några, på sätt, som förut nämnts, 

skadade korn. I spetsen af ett sådant korn satt en »sugande», 

större Phloeothrips-larv, på samma del af ett normalt korn en 

Chir. longipennis; i ett af axen träffades en Q af Lim. denti- 

cornis. För öfrigt funnos nederst å 4 ax några få förkrympta 

småax. [tt af de 25 axen var nästan fullsatt af bladlöss; detta 

innehöll blott några få, tunna korn samt hade — liksom af 

bladlöss besatta ax ' i allmänhet — ett klibbigt, smutsigt och 

grågrönt utseende. 

Grythyttehed den 26 juli. Hösthvete, som börjat sätta frö, 

hyste få Limothrips och ingen Phloeothrips. Ängskafle med i 
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det närmaste mogna frön saknade också de senare, men i 14 

öfre bladslidor af 30 funnos i medeltal omkring 15 Zzmothrips, 

bland dem äfven större larver. Mycket klorofyll var borta 

i de öfre bladslidorna, men å axen syntes inga andra skador 

eller missbildningar, än att nedtill å 4 några få småax voro 

förkrympta. 

Hundäxing, öfverblommad. I 3 vippor af 10 funnos r till 

3 Phloeothrips-larver samt i en öfre bladslida larver af Limo- 

thrips. Inga skador kunde iakttagas à vipporna. 

Rag med i: allmänhet fullvuxna men fortfarande ganska 

mjuka korn. Af 15 undersökta ax hade 12 hvartdera 2 till 10, 

mest stora, men äfven t. o. m. nyss utkläckta Ph/oeothrips- 

larver samt t till 5 krumböjda korn. Intet korn saknades. I 

midten af ett af de andra axen felades 3 korn (Phloeothrips-larver 

hade troligen funnits äfven här); de återstående 3 axen voro 

orörda; blott ett af dessa och ett af de först nämnda hade 

några förkrympta småax längst ned. Zzmothrips hade synbar- 

ligen funnits i ett stort antal öfre bladslidor, men nu lämnat dem. 

Laxå den 1 augusti. À hösthvete träffades blott en och 

annan Phloeothrips-larv i en del ax, men ingen märkbar skada. 

Lännäs nära Hjelmaren den 3 augusti. Hösthvete. Axen 

i allmänhet med nästan fullbildade korn. Af 15 ax hyste 7 en 

till 5 rätt stora, men äfven små Ploeothrips-larver. Blott i ett 

ax saknades ett korn i midten. Några få korn voro något ska- 

dade vid färan; där satt à ett korn en larv, à ett annat en 

Chirothrips. Limothrips hittades i två öfre bladslidor. Fem 

blommande eller nyss öfverblommade ax uppletades; i 2 af dem 

träffades några få, halfvuxna Phloeotlhrips-larver. 

Ytterst få småax voro å detta hvete förkrympta nedtill. 

Rasjö, Mo härad, Jönköpings län den 16 augusti. Å råg, 

som man höll pa att skära, träffades 1 eller 2 Philoeothrips- 

honor ungefär i hvart tredje, 1 till 4 äldre larver 1 hvartannat 

ax. Någon puppa kunde ej uppletas. Ungefär i hvart 8 eller 

10 ax saknades nagra. fa, ej öfver 4, korn midt i axen. I de 

flesta axen funnos därtill några få på förut nämnda sätt, helt 

visst af Phloeothrips-larver skadade korn, äfven där dessa larver 

nu ej förekommo. I ett ax träffades en larv af. Åeolothrips 

(fasciata?). Limothrips hade synbarligen varit ganska talrik i 
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många öfre bladslidor, fast den nu lämnat dem nästan alla. För- 

krympta småax funnos i mindre antal nedtill på många ax. 

Hvetlanda den 26 augusti. Å sent uppvuxna rågstrån, de 

flesta nu blommande, funnos Zzmothrips i alla utvecklingsstadier 

i öfre bladslidan, men inga Phloeothrips där eller i axen. Inga 

skador kunde märkas i dessa senare. 

Efter sistnämnda dag letade jag i Småland förgäfves efter 

blåsfotingar i ax af sent uppvuxen råg, timotej och ängskafle. 

Å ett fält med tillsammans växande hafre och tvåradigt 

korn observerade kand. Arvıp BERGMAN vid Sturefors i Öster- 

götland, att hafren alldeles saknade, men kornet var synnerligen 

starkt angripet af bläsfotingar — Zim. denticornis uti alla ut- 

vecklingsstadier, i öfre bladslidorna. Hos 4 hemförda, sålunda 

angripna strån, med kornen halfvuxna, hade axet af det ena 20 

korn samt 5 förkrympta småax nedtill; tvänne ax hade 26 och 

ett 28 korn kvar samt saknade hvartdera ett (hade ett skadadt 

småax) å midten. I toppen hade dessa ax ett, längst ned 2 till 

4 förkrympta, möjligen delvis skadade småax. 

Statsentomologen LAMPA har benäget lämnat mig blåsfotin- 

gar från Gotland. 1 rågen hade där 1894 larver, och utvecklade 

individer af Phl. frumentaria träffats, i hveteax var samma ar 

godt om större och mindre larver och en puppa i första, en i 

tredje utvecklingsstadiet®! af samma art jämte en Aeolothrips- 

larv, en Aptinothrips rufa 9, några honor af Lim. denticornis 

samt flera honor, ett par hanar och en puppa” af Zhrips tn- 

Zonsa n. sp. (beskrifven här längre fram). Den sistnämnda träf- 

fades äfven 1891 och 1893 1 hveteax på Gotland, tillsammans 

med larver och några få puppor (första utvecklingsstadiet) af 

Phl. frumentaria. 

Från åren före 1894 har jag följande att tillägga om ska- 

dor à gräsax samt om förekomsten af Phl. frumentaria. 

Det tidigaste på våren, jag någonsin träffat densamma i 

vårt land, var den 18 maj 1890, då enstaka honor hade infunnit 

sig i öfre bladslidan å råg vid Blekhem i norra delen af Kalmar 

län. Axen hade ännu ej växt ut ur slidorna. 

5! Beträffande dessa puppstadier hänvisas, till hvad här längre fram är 

anfördt om utvecklingen af PA. Ulmi HAL. 

3? Ej alldeles säkert, fast sannolikt puppa af denna art. 
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Vid Ankarsrum i nyss nämnda län fann jag den 8 juni 1892 

goda exempel på, huru Zzw. denticornis uppträder på samt möj- 

ligen skadar axen af ängskaflen. 

Af 50 från en frodig ängsvall jämnt af tagna, blommande ax 

saknade 40 hvarje säkert spår af blåsfotingar; många hade dock 

nedtill några småax förkrympta. I dessa stråns öfre bladslidor 

saknades också blåsfotingar helt och hållet; i de 10 återståendes 

_ Ofre slidor funnos dels några honor, dels ett fatal små larver af 

Lim. denticornis. Tre af de sist nämnda strånas ax hade ned- 

till 3 till 5 förkrympta småax. Valdes 20 sådana strån ut, som 

ännu hade åtminstone nedre delen af axet kvar inom öfre blad- 

slidorna, så visade sig 4 af dessa ax nedtill! hafva 1/10 till 1/4 af 

alla smäaxen förkrympta, kanske delvis skadade af Zzmothrips; 

i alla 4 bladslidorna funnos denna arts ägg — intill 20 stycken 

—, i tre nägra honor, just i närheten af axens nedre del. Ett 

stra med axet inom öfre slidan uppletades, hvars ax à midten till 

omkring !/ı af längden blott hade kvar smäaxens tre blomskaft 

och själfva blombottnarne samt en och annan »/odicula». Vid 

det skadade stället befunno sig tvänne lifliga Lzmothrzps-honor, 

hvilka jag dock ej lyckades fa se ata, gnaga eller pressa mun- 

nen intill någon del af axen. De kunde ju dock hafva astad- 

kommit skadan. Manga småax intill det skadade stillet saknade 

fröämnena, mest i de båda inre blommorna. Agnarna voro dock 

i dessa småax af normalt utseende. Å ett annat, utletadt, nyss 

ur slidan uppskjutet ax hade nära 7/3 af hela längden mot spet- 

sen samma skadade utseende, som nyss beskrifvits. I slidan 

funnos ägg af Limothrips, men inga bläsfotingar. Till och med 

å sådana unga ax, som ännu omgåfvos af båda de öfre blad- 

slidorna, funnos nedtill en del förkrympta eller med betydligt 

mindre agnar än de öfriga försedda småax. Lzmothrips-honorna 

intränga stundom äfven till dessa ax; jag har dock oftast sett 

den nämnda, så tidigt skedda förkrympningen där dessa insekter 

ej funnits. 

De ljusa agnarna å de förkrympta småaxen nederst i axen 

aftaga vanligen regelbundet och jämnt i storlek mot axets bas; 

längst ned hafva de oftast uteblifvit eller varit så små och svaga, 

att de fallit af. Detta tyder på, att de lidit af brist på näring 

eller af andra, missgynnande förhållanden. Emellertid kunna ju 
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blåsfotingar och andra insekter lika väl göra angrepp i axens 

nedre som 1 dess öfriga delar, och när blommorna med deras 

skaft samt t. o. m. ytteragnarna äro bortfallna, blir det ofta 

svårt att se, hvaraf skadorna eller missbildningarna förorsakats. 

Äfven på hösten, den 30 september, har jag vid Tranbygge 

i Upland å efterkomna, ur öfre bladslidan utskjutande eller nyss 

utkomna rågax sett sådana prof på missbildning af de nedre 

småaxen, att man ej gärna kunde komma att tänka på insekt- 

angrepp såsom förklaringsgrund. Fem till 8 småax voro borta; 

ytteragnarna kvarsutto efter de flesta — de öfre — och dessa agnar 

voro äfven här jämnt aftagande i storlek nedåt. De nedersta, 

minsta och svagaste hade fallit af. 
Af allt, hvad jag varit i tillfälle att iakttaga i detta afse- 

ende inom Sverige, framgår, att Phil. frumentaria hos oss är 

den blåsfoting, som gör största skadan direkt i själfva blomställ- 

ningarna af sädesarter och en del andra gräs ””. Artens utbred- 

ning mot norr inom vårt land känner jag ej så, som önskligt 

vore. Jag har förgäfves sökt den i Norrbotten, Vesterbotten och 

Ångermanland. Troligen förekommer hon emellertid ganska 

långt mot norr, fast jag ej träffat den nordligare än i Upland. 

Söder därom synes hon de flesta år vara allmän litet hvarstä- 

des. Utom Sverige har jag, som nämnts, iakttagit den i Dan- 

mark, Vestpreussen och Holland; hon är allmän åtminstone i 

vissa trakter af Ryssland, i Tyskland, Österrike och troligen hela 

södra Europa. Man har från lång tid tillbaka beskrifning på 

härjningar af sädesfält i norra Italien, troligen af denna art. 

När blästarren (Carex acuta) och närstående arter blom- 

ma på våren och försommaren, uppträder Phl. frumentarıa ofta 

talrik i deras ax (exempelvis vid Upsala den 28 maj, vid Ât- 

vidaberg i Östergötland den 5, vid Virbo i Kalmar län den 8, 

vid sjön Immeln i Skåne den 17 juni). À starrarterna har jag 

emellertid endast träffat utvecklade individer; hanarna, ofta med 

utskjutet koputalionsorgan, förhållande sig till honorna i antal 

Somy 1 TIME Tee OS ny. 

33 S, k. hvitax och »7%rips-fläckar», förorsakade af angrepp nere 1 

öfre bladslidan, berörde jag i mitt senaste föredrag inför Entomologiska 

Föreningen. 
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På eftersommaren, då vassen (Phragmites communis) blom- 

mar, är i fråga varande Phloeothrips-art talrik i dennas vippor 

(exempelvis — vid sjön Bunn i Jönköpings län endast utveck- 

lade individer — den 8 aug., vid Grefsätter i Kalmar län två 

smärre larver bland 36 hemförda honor och 8 hanar — den 5 

sept.) Hvarken å starr eller vass har jag kunnat iakttaga, att 

den gjort någon åverkan. Det är ju också hufvudsakligast lar- 

verna, som förorsaka skador, och dessa voro, som sagdt, fåtaliga 

eller saknades å nämnda växter. 

I öfre bladslidan af en del sent uppvuxen hafre och timo- 

tej — på de ännu ej utskjutna vipporna och axen — träffades 

vid sist nämnda ställe och tid 3 till 5 honor af PAl. frumen- 

taria. Nid Visby har jag den 17 aug. funnit fåtaliga honor, 

sittande å den i öfre bladslidan ännu kvarvarande delen af vip- 

pan af knylhafre (Avena elatior). Vid Södertelje uppehöllo sig 

några få honor i öfre bladslidan af nästan mogen kolfhirs (Se- 

taria viridis), den 1 september. Vid Bergen op Zoom i Hol- 

land voro honorna (den 9 aug.) fåtaliga å axen af vildkorn 

(Hordeum murinum). Ä inga andra gräs eller halfgräs, än de 

nu nämnda, har jag lyckats anträffa Phl. frumentaria, men väl 

en och annan gång å andra växter, alltid i blommorna. Så har 

jag funnit den å de öfver vattnet varande blommorna af pilknäa 

(Polygonum amphibium) — i närheten af Säfsjö den 10 juli 

samt vid Finjasjön i Skåne den 28 augusti. Vidare å igelknopp 

(Sparganium simplex) vid det nämnda Grefsätter den 7 sep- 

tember, à ängsyra (Rumex acetosa) vid Tvååker i Halland den 

10 juni, i enblommor vid Virbo i Kalmar lär den 9 juni, i 

fläderblommor (mycket fätalig) vid södra kusten af Sjælland i 

juni och slutligen vid St. Ror 4 Öland à backtimja (7ymus 
serpyllum) den 10 juli. Å träd och buskar, som växa nära 

sädesfält, slår den sig ofta tillfälligt ned. 

Å råg, ängskafle, hvete och antagligen äfven några andra 

grässlag lägger Phl. frumentaria sina ägg i axen, företrädesvis 

redan då dessa ännu äro kvar i öfre bladslidan. Fullvuxna lar- 

ver kunna hos oss träffas t. ex. å ängskafle, åtminstone så tidigt 

som i slutet af maj. Utvecklingen följer gräsarternas, så att 

man t. ex. å senare uppvuxna stånd af råg, ängskafle m. fl. 

vanligen finner smärre larver, då massan är mycket längre kom- 
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men à de i normal tid utvuxna stånden. Egendomligt synes 

mig vara, att jag, fastän nu ganska van att uppleta ägg af blås- 

fotingar, så sällan träffat dem af Phl. frumentaria, blott en 

gång å ängskafle vid Alnarp (se sid 171). Statsentomologen LAMPA 

har benäget lämnat mig en teckning af ägg, sannolikt af denna 

blåsfoting, funna den 20 juli å en hveteagn vid Färlöf i Skåne 

tillsammans med larver, puppa och utvecklade individer af P#/. 

frumentarta. 

Af det anförda framgår, att jag också blott en gang (se sid. 

173) träffat puppan af denna art i rågax, samt att statsentomo- 

logen LAMPA funnit den i hveteax på Gotland och vid Färlöf. 

Licentiat H. ADLERZ har lemnat mig en puppa i tredje utveck- 

lingsstadiet från rågax (den 6 aug.), vuxna vid Kuddby i Öster- 

götland. Att pupporna således hos oss endast jämförelsevis 

sällan träffas i axen, tyckes häntyda på, att de utvuxna larverna 

ofta lämna dessa samt öfvergå till puppor à andra ställen *. 

Då t. ex. rägen skäres, och utvecklade individer förekomma 

jämte talrika, fullvuxna larver (jämför observationerna från Rasjö, 

sid. 175), skulle man ju vänta sig, att också finna godt om 

puppor i axen. Men mänga utvuxna larver kunna ju dä hafva 

begifvit sig t. ex. ned i den afstympade stubben, där de utveck- 

lade individerna (kanske också larver och puppor) skola öfver- 

vintra (jämför LINDEMANS iakttagelser, sid. 165). Visserligen har 

jag aldrig varit i tillfälle att undersöka stubben å rågåkrar, där 

Phl. frumentaria visat sig vara synnerligen talrik i axen, men, 

där jag letat, har jag emellertid ej lyckats finna den i stubben. 

Med anledning af öfvervintringen i sädesstubben har prof. 

LINDEMAN såsom utrotningssätt föreslagit”?, att omplöja (djup- 

plöja) stubbfälten på hösten samt att därpå bulta eller sladda 

dem. Stubben bör, säger han vidare, harfvas eller hackas till- 

sammans samt brännas upp under hösten. 

Äfven à det af Phl. frumentaria mest angripna rågfält, jag 

undersökte 1894 (se här förut vid Södertelje, sid. 172), voro 

högst några få procent af kornen skadade, kanske en procent 

> Af den nära besläktade arten PA. statices HAL. har statsgeologen, dr G. 

HOLM träffat fullvuxna larver nedkrupna under på marken liggande stenar vid 

Upsala så sent som i november. 

35 LINDEMANS förut citerade afhandling. Sid. 335. 
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rent af förstörda. Dessa samt öfriga skador å axen (skadade 

agnar o. s. v.) voro i hufvudsak desamma, som beskrifvits af 

KIRBY, BELING, VON SZANISZLO, LINDEMAN m. fl. Som nämnts, 

träffade jag mycket ofta larverna »sugande» eller med munnen 

tryckt till kornen, till smäaxens eller blommornas skaft, agnarna, 

fruktämnena och ståndarna. Där jag reste fram sista sommaren, 

var rågen mest angripen i Örebro län, i Södertelje-trakten samt 

i vissa delar af Jönköpings län. På hvetet var PAl. frumentaria 

mindre talrik än å rågen. Skadorna å frukterna eller fröna 

uppe i axen voro t. ex. å ängskafle och timotej svårare att vid 

ett mere flyktigt betraktande iakttaga än å de nämnda sädesarterna 

med deras större korn. 

Beträffande den så vanliga missbildningen och förkrympnin- 

gen af småax vid axens bas samt där åstadkomna skador, torde 

jag få hänvisa till det, som anförts om ängskafle från Ankars- 

rum (sid. 177, 178). Jag tror mig i detta afseende slutligen blott 

från de här beskrifna iakttagelserna böra framhålla: 

att både Phloeothrips och Limothrips kunde vara jämfö- 

relsevis mycket talrika, utan att flera förkrympta småax märktes 

nederst å axen, än där dessa blåsfotingar voro fåtaliga eller sak- 

nades (jämför observationerna från Södertelje å råg, Grythyttehed 

å ängskafle och råg, Lännäs å hvete, Rasjö å råg, Arildsläge å 

räg samt frân Frövi à timotej. (Sid. 172, 175 och 174), 

samt att smäaxen ä nämnda del af axen kunna vara för- 

krympta i rätt stor utsträckning, där inga bläsfotingar gärna 

kunna antagas hafva varit framme, eller där jag ej kunnat träffa 

dem (se iakttagelserna från Stockholmstrakten å ängskafle, från 

Varberg å ängskafle, från Backa å timotej samt från Tranbygge 

HAS (Sid. 169, 17T, 172 ochır78): 

Näst Phil. frumentaria synes Chir. longipennis vara den 

bläsfoting, som hos oss oftast träffas uppe i gräsens ax. Jag 

har emellertid lika litet som LINDEMAN kunnat bestämdt påvisa 

några af denna art åstadkomna skador; troligen förorsakar dock 

äfven den sådana, fast i ringare grad (jämför observationen å 

rag från Sikfors. Sid. 174). En förut obeskrifven Chirothrips- 

art, som jag här längre fram karakteriserar under namnet hamata, 

förekom tämligen talrik i hveteax, hvilka blifvit från Örebro län 

insända till statsentomologen Lampa. På Gotland synes 7 #r2ps 

25 



182 ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1895. 

Zntonsa n. sp. uppträda rätt talrik i hveteax. Troligen har det 

ofta varit denna art, som i utlandet blifvit anträffad i sädesax, fast 

den gått under namnet vulgatissima Hat. Limothrips denti- 

cornis har jag blott mera tillfälligtvis funnit i ax, som redan 

varit uppvuxna ur öfre bladslidan. Enstaka larver af Aeolothrips 

— antagligen /fasciata (LINNÉ) — hafva, som nämnts, hos oss 

träffats i hvete- och rågax. 

I det föregående berörda, nya eller förut 

ofullständigt beskrifna blåsfotingarter. 

Phloeothrips frumentaria (BELING). 

Thrips frumentarius BELInG. Förut citerade afhandl. 1872. 

Phloeothrips frumentaria LiNDEMAN. Förut citerade afh. 1886. 

Ljust beckbrun, tarserna och större delen af framtibierna 

vanligast mycket ljust bruna. ‘Tredje antennleden oftast af sist 

nämnda, ljusa färg, från denna led mörkna antennerna så små- 

ningom mot spetsen, så att 6—38 lederna merendels äro lika 

mörka som 1 och 2. Längd (utom antennerna) Q 1,5-—2,2, I 

1,2—1,8 mm. 

Hufvudet är i det närmaste af samma längd (å öfre sidan) 

som prothorax; det afsmalnar, åtminstone hos ®, något litet mot 

basen, bredden därstädes förhåller sig till längden nngefär som 

6 till 7. Ögonens längdiameter förhåller sig till hufvudets längd 

vid sidorna ofvantill ungefär som 5 till 12 eller 14. Vid hvarje 

sida bakom ögonen synas samtidigt under mikroskopet (utan att 

dess tub höjes eller sänkes) vanligen 4 små borst, det största 

omkring 0,0075 mm. långt. Bakom hvartdera ögat sitter ett rätt 

groft borst, som framåtlagdt räcker åtminstone till ögonens midt. 

Antennernas tredje led är ej längre än andra, ofvan- eller under- 

ifrån sedd är den sned på så sätt, att yttre sidan är längre än 

den inre; fjärde leden är längst. Prothorax' bredd framtill för- 

håller sig till dess bredd vid bakkanten ungefär som 7 till ro (hos 

®); dess borst à ryggsidan äro jämförelsevis grofva och långa; 
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borstet vid hvartdera framhörnet är 0,027 till 0,0325 mm., det 

längsta, i närheten af bakkanten sittande, 0,055 till 0,07 mm. 

långt. Detta senare har spetsen stundom något aftrubbad och 

svälld; eljest saknar denna art »kolfhär» à ryggsidan °°. Tornen 

eller sporren (utskottet) på insidan af framtarserna är hos & 

vanligen o,or mm. lång, dess längd nära hälften af tarsalledens 

diameter; hos 2 är denna torne högst o,oo5 mm. lång, stundom 

bildar den blott en liten knöl. Haken vid tarsalledens spets 

inuti »bläsan» är vanligen 0,075 mm. lång. Båda könen hafva 

långa (fullt utvecklade) vingar. De tre större borsten å disken 

af framvingarne 1 närheten af dessas bas äro tillspetsade samt 

hålla 0,03 till 0,045 mm. i längd; bihåren närmare spetsen à 

dessa vingars baksida äro få — 5 till 7 hos &, 6 till 9 hos 9. 

Tionde abdominalsegmentet är kort och tjockt, dess längd till 

fästet för de längre håren vid spetsen förhåller sig till dess stör- 

sta bredd vid basen närmast som 1 till 2 hos 9, ej fullt sa 

bredt vid basen hos &, dock mest som 2 till 5. 

Larverna äro å ryggsidan af hufvud, thorax och abdomen 

— med undantag blott af 10 segmentet samt därtill det 9 hos 

smärre larver — försedda med »kolf»- eller »tratthår» (borst); 

de båda sidoborsten å 9 segmentet hos äldre larver nära spet- 

sen med en grof sidogren, som t. o. m. är längre än själfva 

spetsen ®". 

Till de för släktet Phloeothrips i allmänhet förut anmärkta, 

yttre könsskillnaderna har jag alt lägga följande: 

Vid bakhörnen af 9 abdominalsegmentet har © alltid en 

grof tagg eller ett groft borst. Detta — det mellersta af de tre vid 

hvarje sida sittande, långa borsten — är sällan ens hälften så långt 

som de båda öfriga samt mycket gröfre än något af dem. Hos 

Q äro alla tre dessa borst eller hår i det närmaste lika grofva 

och långa, blott det undre något längre och smalare än de 

% »Kolfhär» äro jämförelsevis korta och tjocka hår eller borst med en 

oval spets, bildad af en tunnare hinna. Hos »tratthären» är denna ändbläsa 

stödd af från hårets eller borstets tjockare vägg utlöpande lister. Än äro 

dessa senare hår symmetriska, än afsneddade mot spetsen. Jämför JORDAN: 

»Anatomie und Phys. der Physapoday. Sid. 546. 

>7 Möjligen äro dessa borst ett slags mycket sneda tratthär, på hvilka 

ändblåsan varit så tunn, att hon kommit att förstöras. 
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öfriga. Honan har vid buksidan af 9 abdominalsegmentet, midt 

emellan de båda »sidoflikarna»”® en längsgående liten köl- eller 

måhända staflik bildning, hvilken vid något så när stark försto- 

ring alltid är lätt att se. Denna bildning, som till sin anläggning 

återfinnes redan hos puppan (jämför sid. 192), når ej fram till 

ségments framkant; den synes vid bakkanten utgöra ett stöd för 

abdominaltuben (10 segmentet). Tornen å insidan af frambenens 

tarsalled sitter hos Q närmare. spetsen, hos © intager dess bas 

de bakre 2 tredjedelarne eller 4 femtedelarna af tarsalledens 

längd. 

Från Phl. statices och möjligen andra, nära besläktade 

arter skiljer sig /rumentarıa genom 3 antennleden, borstet 

bakom ögonen, den tjöcka abdominaltuben samt genom att de 

nämnda borsten jämte dem å disken inåt basen af framvingarna 

äro tillspetsade (denna senare tillspetsning återfinnes dock hos 

statices). Slutligen sakna larverna af statices kolf- eller tratthär 

a ryggsidan. 

Linpemans ZPhl. armata (sid. 325 i den citerade afhand- 

lingen) dr, synes det mig, en varietet af Ph/. statices, blott 

skild fran denna genom större torne à frambenens tarser. Jag 

har i vart land funnit mellanformer mellan dessa bada arter i 

detta afseende. Troligen har Ph. frumentaria en analog varie- 

tet (jämför Jorpans PL. armata, sid. 165). Vid beskrifningen 

af Phl. frumentaria har LINDEMAN (sid. 330) nämnt, att dess 

3 antennled är kortare än andra, men ej begagnat denna art- 

skillnad, da han karakteriserat Ph/. armata. 

Belothrips (HALIDAY). 

Hatipay har?” såsom hufvudkarakter för detta »under- 

släkte» anfört, att antennernas griffel (de 2 ändlederna tillsam- 

mans) är längre än 6:e antennleden. Ä honor, som föröfrigt 

likna hans Del. acuminata, har jag mätt griffeln till i det när- 

maste samma längd som 6:e ledens; griffeln är dock i alla fall 

5 Dessa honans sidoflikar har LINDEMAN (sid. 329 i den ofta citerade 

afhandlingen) anmärkt, fast han räknat det 9 segmentet för det 8. 
39 »An Epitome of the Br. Genera etc, Sid. 444 och 450. 
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ovanligt lång i förhållande till 6 leden och till sin längd hos 

öfriga arter af Harıpays släkte 7Z/hrzps. Nar nu här nedan be- 

skrifna art tillkommer, så måste emellertid i fråga varande släkt- 

karakter utgå. Honans yttersta (10) abdominalsegment är likväl 

så egendomligt bildadt hos släktet Lelothrzps, att detta därige- 

nom blir fullt berättigadt att stå kvar ej blott såsom undersläkte 

utan såsom verkligt släkte. Nämnda segment är, såsom HAtt- 

DAY anför, »utdraget, sammantryckt kölformigt, tagglikt» (detta 

"senare ofvanifrån sedt; i det läget påminner segmentet något 

om dess form hos Tubulifera). Någon Belothrips-hane har 

tvvärr icke häller jag anträffat. 

Belothrips brevistylis n. sp. 

9. Ljusbrun, med dragning åt gult; ögonen mörkbruna; 

abdomen hos äldre individer vanligen också mörkare än öfriga 

kroppsdelar. Oceller vanligen rödaktiga. Längd vanligen 1,5 

(fran 1,2 till 1,6) m. m. 

Hufvudet ofvantill i det närmaste lika längt som bredt 

(längden dä räknad till framkanten af det längt framskjutande 

partiet mellan basen af antennerna). Ögonens längddiameter 

håller omkring ‘/3 af hufvudets hela längd. Vid deras insida 

sitter ibland de mindre, ett långt (vanligen 0,035 mm. långt) borst. 

Ocellerna sitta mycket nära hvarandra mellan ögonen; den främre 

är betydligt mindre än de båda bakre. Antennernas tvåledade 

griffel (deras 7 och 8 leder tillsammans) är blott något litet 

längre än halfva 6 leden, hvilken är längst; 5 leden är betyd- 

ligt kortare än 6, föga längre än griffeln; 2—4 lederna äro 

ungefär lika långa samt något längre än 5. Hos en medelstor 

hona hade lederna — räknade från basen — följande längd: 

0,021, 0,0325, 0,035, 0,0325, 0,0275, 9,04, Och griffeln o,o24 mm. 

De »dubbla Zrikomen» (de klykformigt, i par sittande, ljusa, 

tjocka, krumböjda hårbildningarna nära spetsen af 3 och 4 

lederna) nå ett stycke utanför basen af 5 och 6. Munkäglan är 

jämförelsevis lång, likaså palperna. De treledade maxillarpal- 

perna hålla omkring 0,05, labialpalperna 0,024 mm. De senares 

basalled är synnerligen kort. Prothorax är nästan kvadratisk, 
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dess största bredd förhåller sig tili längden ungefär som 5 till 

4. Vid hvarje sida sitta omkring 5 små bågböjda borst, mycket 

kortare än det på samma sätt böjda, långa borstet vid bakkan- 

ten, nära bakhörnen. Benen äro korta och starka (frambenens 

femur hade t. ex. hos en individ o,11 millimeters längd och 

‘0,045 mm:s största diameter, framtibian 0,0875 mm:s längd och 

0,0325 mm:s största diameter), Framyingarna äro svagt brun- 

gula, hos medelstora honor omkring 0,8 mm. långa. Vid inkan- 

ten af stödjefjället "sitta 5 eller 6 grofva borst. De bäda 

disknerverna äro ganska tydliga ända ut till närheten af ving- 

spetsen; å den bakre sitta 11 till 16 borst i jämn rad, ungefär 

lika långt från hvarandra; å den främre disknerven innerst 8 

eller 10 borst tämligen tätt intill hvarandra, dock äfven ofta så, 

att en lucka bildas utanför de 4 innersta. Utanför dessa 8 eller 

10 (mot spetsen) komma à denna nerv 3 till 5, långt från hvar- 

andra aflägsnade borst. Det inre borstet å bakre nerven befin- 

ner sig vanligast midt, för det 7 a den främre. Abdomens 

midt är bredare än thorax. Dess 9 segment är hälften sä längt 

som det ro. Detta senare är hos honor af medelstorlek 0,125 mm. 

långt, ofvanifrän sedt 0,045 till 0,05 mm. bredt vid basen samt om- 

kring 0,03 mm. i närheten af den afrundade spetsen. Från sidan 

sedt utgör diametern vid basen 0,05, nära spetsen 0,0375 mm. 

Segmentet är således, åtminstone hos denna art, nästan rundt som 

hos Zubulifera (Phloeothrips). Haren mot spetsen sitta spridda: 

från basen räknadt först 2 små, sedan ett långt vid hvardera 

sidan, sedan, något längre ned, åter ett längre å hvar sida, något 

framför de sist nämnda tvänne långa vid buksidan och slutligen 

några smärre vid själfva spetsen. Aggläggningsslidan är hos 

detta släkte smal men ovanligt lang, hos denna art 0,25 mm. 

Från Del. bicolor REUTER 20 skiljes denna art bland annat 

genom den korta antenn-griffeln och genom att hafva antenner- 

nas 6 led betydligt längre än den 5. 

Förutom à ängskafle vid Alnarp (sid. 170) har jag träffat 

Bel. brevistylis å starrarter vid Flottsund i närheten af Upsala 

i juni. Vid Walla i Röks socken, Östergötland, fick jag den i 

gräshåfven den 23 juni 1878 och vid Virbo i Kalmar län en 2 

i blommor af Anthriscus sylvestris den 9 juni 1893. 

#0 O. M. REUTER: »Diagnoser» etc. Sid. 15. 
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Chirothrips hamata n. sp. 

I hufvudsak lik Chur. longipennis BURMEISTER, skiljes /a- 

mata fran denna bestämdt genom följande karakterer: 

Antennerna i det hela ej sa grofva som hos longipennis, 

deras 2 led har den vanliga klocklika formen. "Tredje leden ar 

hos & och stundom äfven hos Q tämligen ljus, nästan oval med 

utdraget skaft samt något afhuggen spets. 

hade antennlederna följande dimensioner: 

Hos en större hona 

Längd 

vanifrån . 

| 

| 
| 

| 

Största bredd, of- 

inledeniss Ds 3 

0,015 | 0,025 |0,0275| 

0,032 | 0,025 |0,0225| 

0,03 |9,0275|0,035 

0,0225 0,02 [0,0175| 

7 och 8 | 
tillsam- 

mans 

Frambenen äro ej fullt så grofva som hos longipennis. 

Vid yttre sidan och invid spetsen af femur samt vid inre, 

undre sidan a motsvarande ställe af tibian är kitinet utviket 

till breda, i visst läge sedda hakformiga bildningar. 

Äggläggningsslidan är hos de båda kända Chirothrips- 

arterna lång och smal samt mot spetsen försedd med 5 stycken 

(hos Zamata), från hvarandra afsatta, små sågblad, mycket fint 

Innanför (mot basen) dessa blad sitta å hvardera sågtandade. 

sidan omkring 10 utåtriktade, skarpa tänder. 

Chirothrips-hanarna hafva, för så vidt jag kunnat finna, 

hittills ej varit beskrifna. 

gade hos båda arterna. 

Jag har alltid funnit dem vara ovin- 

Deras sista abdominalsegment har unge- 

fär samma afrundade form som hos Limothrips, är dock ej fullt så 

bredt vid spetsen. Kopulationsorganet är starkt utbildadt, dess 

mellersta kitinstycke liknar, från sidan sedt, en starkt uppåt 

Å ryggsidan af 9 segmentet, där Limothrips-ha- 

Wnarna hafva ett par tväledade, tubformiga organ och Apéinothrips- 

böjd sabel. 

hanarna 4 korta, starka, intill hvarandra sittande taggar, tjänande 

som stöd mot kopulationsorganet, när detta vid parningen böjes 

2 
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upp, äro Chirotlirips-hanarna blott försedda med tvänne sva- 

gare, från hvarandra aflägsnade, små borst. 

Chir. hamata varierar mycket i storlek, dock ej så enormt 

som JLongipennis. Jag har af den förra funnit honor af 1,2 till 

1,9, hanar af 0,9 till 1,4 millimeters längd. 

Den första gång jag fann denna art var vid Nedre Tungu- 

skas inflöde i Jenisei i Nordsibirien den 14 juli 1876. Jag fick 

den i svephåf, blott några få honor. Inom Sverige har: jag på 

samma sätt fångat den — också blott honor —- i Röks socken, 

Östergötland, den 13—23 juli. Vidare vid Flottsund nära Up- 

sala den 25 maj å axen af starrarter. Här voro hanarna öfver- 

vägande i antal, bland 44 hemförda individer befunno sig blott 

13 honor. Några få larver, antagligen tillhörande denna art, 

träffades här också. Från Örebro län har den (Q och «æ') såsom 

nämnts (sid. 181) blifvit funnen å hveteax. 

Thrips intonsa n. sp. 

Brun. Antennernas 3 och 4 samt ofta äfven inre delen af 

5 leden ljust grägula eller gulbruna, svagare kitiniserade. Oftast 

äro också tarserna samt mer eller mindre stor del af framti- 

bierna gulbruna. Längd, 9, 1,5 till 2 mm., & omkring 1,3 mm. 

Antennernas griffel tvåledad, deras 3, 4 och 6 leder i det 

närmaste lika långa, längre än 5 och 2, hvilka sins emellan 

hafva ungefär samma längd. Dubbeltrikomen å 3 och 4 lederna 

räcka något utanför sina leders spets. Hufvudets längd obetyd- 

ligt kortare än dess största bredd — förhållandet ungefär som 

10 till 11 — och i det närmaste lika med längden af den' 

nästan kvadratiska prothorax; dess sidor bakom ögonen i det 

närmaste raka, deras längd något större än ögonens längddia- 

meter. Ocellerna stå i en trubbvinklig triangel, de båda bakre 

invid ögonen, längre aflägsnade från hvarandra än från den 

främre. Mellan denne och hvar och en af de bakre sitter ett 

omkring 0,035 mm. långt borst, vid sidorna bakom hvartdera ögat 4 

ett jämförelsevis långt (dock blott 0,015 mm.) borst. Maxillar- = 

palperna omkring 0,02; mm. långa, deras inre och yttre leder 

båda längre än den mellersta; inre leden mer än dubbelt så 
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tjock som den yttre. Prothorax af hufvudets längd, dess längd 

förhåller sig till dess största bredd ungefär som 5 till 7. Vid 

hvartdera framhörnet sitter, förutom mindre taggar, ett långt borst, 

ungefär lika långt, som de 6 långa borsten vid bakkanten, samt 

innanför detta borst vid framkanten tvenne andra, äfvenledes långa. 

Framtibierna hafva ingen tand vid spetsen (sådan, som utmärker 

de till Harıpays grupp Zudactyl hörande arterna af släktet 

Thrips*'‘). Framvingarna af vanlig längd, ljusa, dock ofta med 

en grågul anstrykning efter hela längden. ‘De gröfre borsten A 

de båda nerverna inpå vingen samt i inkanten af stödjefjället 

brungrå och tjocka, å senare stället vanligast 5 samt inpå fjället 

mot dess bas ı borst. Å den främre af de nämnda nerverna 

sitta omkring 20 borst (18—22 förutom borstet i själfva vingspet- 

sen) i jämn rad efter vingens hela längd. Midt för det 5, 6 eller 

7 af dessa, från vingbasen räknadt, begynner den af 14 till 19 

borst bestående raden å den bakre disknerven, äfven dessa sitta 

jämnt fördelade i en oafbruten rad. Borsten å de bakre abdo- 

minalsegmenten äro mörkbruna och synnerligen grofva samt 

intill o,1s mm. långa. Agglaggningsslidan är drygt o,2 mm. 

lång, mot spetsen jämförelsevis starkt böjd, i underkanten för- 

sedd med 18 à 20 långa, låga, mot basen riktade, sågtänder 

samt öfver de 12 inre af dessa med omkring 10 mot spetsen 

riktade, större, spetsiga tänder. 

of är oftast ljust gulgrå, och vingad liksom 9. De 2 bor- 

sten å midten af 9 abdominalsegmentets ryggsida, vid dess 

bakkant, äro omkring 1/3 så långa som borsten närmast vid 

sidorna om dem. 

Thrips intonsa är rätt nära besläktad med vulgatissima 

Hauipay **, Ehuru synnerligen ofta omnämnd af andra författare, 

har dock denna senare art aldrig blifvit tillräckligt karakteriserad. 

Från zufonsa och andra närstående arter skiljer sig vulgatissima 

HaL. genom att blott hafva 3 antennleden ljus, genom att sakna 

de långa borsten vid framhörnen af prothorax, genom ett ringare 

antal borst à framvingarnas bakre disknerv o. s. v. À denna 

nerv sitta närmare basen vanligast 8 borst, oftast med en lucka 

#1 WALKER: »List of the spec.» etc. Sid. 1107. 

4 WALKER: »List» etc. Sid. 1110. 

nn 
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å midten af raden, samt därutanför blott 2 borst närmare: 

vingspetsen och ett, mycket sällan 2, mellan de 8 och de 2 

sist nämnda. 

I fråga om borsten på de båda inpå vingen varande ner- 

verna synes Z%hrips intonsa ganska nära likna HEEGERS vulga- 

tissima * och OsBORNS (Fitcus) Zrztzci , från den förra skil- 

jer sig likväl såväl Znfonsa som HALIDAYS vulgatissima genom 

färgen på ben och antenner samt genom den tvåledade antenn- 

griffeln (HEEGERS vulgatissima har fyraledad »sjätte antennled» 

liksom hos 7Arrps obscura (MULLER) Hat.), fran den senare 

genom den ganska olika färgen. 

Som nämndt blifvit har statsentomologen LAMPA funnit 

Thrips intonsa i hveteax på Gotland (1894 flera honor, 2 hanar 

och en puppa, den senare ej fullt säkert af denna art, 1891 och 

1893 ungefär samma proportion mellan ® och &£). Själf har 

jag träffat denna art på vidt skilda trakter inom vårt land, en 

och annan gång i öfre bladslidan af råg och andra gräsarter, 

ofta i blommor af diverse växter, åtminstone från slutet af maj 

till i slutet af september. 7#%rips vulgatissima HALIDAY, sådan 

den här blifvit närmare begränsad, är allmän i större delen af 

Sverige i blommor af vidt skilda växter; redan 1 maj har jag 

funnit den t. ex. i krusbärsblommor. 

Ur släktet Phloeothrips’ utvecklingshistoria. 

Jag har i det föregående talat om olika puppstadier hos 

Phloeothrips. Såsom en förklaring därtill måste jag redogöra 

för några iakttagelser öfver utvecklingen hos PAL Ulmi (FABR.) 

Harınpay, hvilka jag den 10 aug. 1894 var i tillfälle att göra 

vid Blekhem i Kalmar län. För att bevisa, huru skalömsningar 

och förändringar följa efter hvarandra vid insekternas utveckling 

43 ERNST HEEGER: »Beiträge zur Insekten-Fauna Österreichs». Sit- 

zungsberichte der Math. — Nat. Classe der Kais. Akademie der Wissen- 

schaften. 9 B. Jahrgang 1852. H. I—V. Sid. 488—490. Taf. XLIM. 

44 OSBORNS förut citerade afhandl. Sid. 156. 
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från ägg till imago, skulle man ju behöfva följa denna utveck- 

ling hos vissa, och samma, individer, men åtskilligt i detta af- 

seende kan dock tydligt framgå genast, ifall man på en gång 

har ett rikligt och på utvecklingsstadier fullständigt material att 

undersöka. Af Phl. Ulmi fann jag synnerligen stora kolonier i 

alla stadier och former under den något multnade barken af på 

marken liggande algrenar. Såsom utvecklad (zmago) har den, 

som bekant, honor med långa och korta vingar, hanarna synas 

alltid vara kortvingade. I förbigående må nämnas, att jag hittills 

aldrig lyckats finna någon verkligen ovingad Phloeothrips. 

Nämnda kolonier innehöllo också puppor i stor mängd. 

När jag började undersöka dessa under mikroskopet, visade de 

sig genast kunna sorteras i trenne, bestämdt skilda grupper. 

För antennerna var det hos alla gemensamt, att de sutto böjda 

uppåt och bakåt, saknade verkliga leder, blott hade tvärgående 

veck i huden, samt voro orörliga eller åtminstone rörliga i myc- 

ket ringa grad. Egendomligt nog har Jorpan*° funnit en ovin- 

gad Phloeothrips-art, som han kallat örunnea, hvars puppa all- 

tid hade rörliga, ej tillbakalagda antenner. Hos en del af de 

puppor, jag undersökte, räckte antennerna bakåt ej, eller knap- 

past, till ögonen, hos andra till öfver halfva afståndet mellan 

ögonen och framkanten af prothorax, och slutligen hos den tredje 

gruppen ett stycke under prothorax. Går man sedan till mun- 

delarna, så synas dessa till det yttre bestå af tunnskaliga, mera 

blåslika lober utan palper. Mandiblerna äro svåra att få fram, 

oanvändbara för sitt egentliga ändamål. Af mundelarnas be- 

skaffenhet måste man sluta sig till, att ingen af de tre, här 

nämnda grupper af pupporna kunna äta, och detta synes mig 

vara det åtminstone hos Phl. Ulmi i biologiskt hänseende mest 

karakteristiska för puppstadiet. LINDEMAN uppgifver — troligen 

felaktigt — att puppan af Ph/. frumentaria tager till sig nä- 

ring "6; JorDAN *° säger om bläsfotingarna i allmänhet, att »pro- 

nymphan» kan äta, men att nymphan aldrig förtär någon föda. 

Pupporna af Phl. Ulmi med de kortaste antennerna, jag kallar 

dem stadiet I, hade munloberna mera afrundade och korta än 

15 JORDANS förut citerade afhandling. Sid. 593 och 592. 

46 LINDEMAN, förut citerade afhandling. Sid. 332, 
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de öfriga; den bakre och bredaste — underläppsloben — i kan- 

ten helt och jämnt rund. Hos pupporna med medelstora anten- 

ner — stadiet II — har underläppsloben börjat få en inbukt- 

ning 1 spetsen, och hos III stadiet — pupporna med antennerna 

‚räckande under prothorax — är denna inbuktning så pass djup, 

att en väl begränsad liten lob, med åtminstone en liten tagg i 

spetsen, finnes på hvarje sida om densamma. 

Fäster man sig vidare vid vingämnena, så nå dessa hos 

blifvande längvingade honor i III puppstadiet så långt bakåt 

som till bakkanten af 4 abdominalsegmentet, hos han- och kort- 

vingade honpuppor ej ens till närheten af metathorax’ bakkant. 

Imagons korta, fjällika vingar, som synas inuti dessa vingslidor, 

äro ej ens hälften så långa som de, och om man därtill tager i 

betraktande, att motsvarande vingslidor i II puppstadiet hos 

blifvande kortvingade individer, äro proportionsvis än längre, så 

framgår det tydligt, att de utvecklade hanarnas och honornas 

kortvingar betydligt reducerats från de vingämnen, hvari de upp- 

stått. Vingämnena hos de blifvande långvingade honorna nå i 

II puppstadiet ej längre bakåt än ungefär till midten af andra 

abdominalsegmentet. Första (1) puppstadiet saknar yttre ving- 

ämnen, inuti thorax synas dock små korta sådana. 

Det kunde synas vara svårt att af puppornas yttre skilja 

mellan de blifvande kortvingade honorna och hanarna. I I sta- 

diet går detta ej häller för sig, men redan i II stadiet hafva de 

förra (och alla honpuppor) nära bakkanten af 9 abdominalseg- 

mentets buksida en liten lob vid basen af de båda, där befint- 

liga, långa borsten, och mellan dessa båda lober befinner sig 

den bakre början till den köl- eller staflika bildning, som be- 

skrifvits från samma segments buksida hos PA/. frumentaria 

(sid. 184). Hos hanpupporna i samma stadium har bakkanten 

af det ı fräga varande segmentet i midten buktat sig utät till en 

afrundad fik. I III puppstadiet har denna flik Gfvergatt till en 

stor, från sidorna något sammantryckt, fristående, tornelik bild- 

ning. Honpuppornas nyss omnämnda, köllika bildning och de 

på båda sidor om den befintliga loberna äro nu mycket större 

och tydligare. 

Att icke något ytterligare stadium än de 3 nämnda förefin- 

nes hos pupporna, kan man lätt öfvertyga sig om vid betrak- 
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tandet af de båda bakre abdominalsegmenten. Hos I stadiets 

puppor, hvilka i underkanten af ro segmentets spets alltid äro 

försedda med tvenne, mot hvarandra tångformigt böjda hår, ser 

man längre fram i detta segment alltid spetsen af II stadiets 10 

segment. I denna sitter alltid en i det närmaste vattenklar 

torne, hvars längd förhåller sig till 10 segmentets i öfrigt unge- 

fär som 3 till 7. Inuti II stadiets puppor synes motsvarande 

torne hos III stadiet; dess längd förhåller sig då till segmentets 

för öfrigt ungefär som 3 till 4. Detta tornelika organ afbilda- 

des och beskrefs redan af L. Durour** fran III puppstadiet 

(Durours »puppa») af en närbesläktad art. Vid spetsen af 10 

abdominalsegmentet hos utvecklade individer af Phl. statices 

och frumentarza har jag en och annan gång sett en afrundad, 

blåslik bildning utskjuten, hvilken i spetsen haft ett litet. rudi- 

ment af II och III puppstadiernas ändtorne. 

Af det anförda framgår således alldeles påtagligt, att PAI. 

Ulmi äger trenne, mycket väl skilda puppstadier, hvilket man ju 

måste fatta så, att den såsom puppa byter hud eller skal tre 

gånger, och att irnagon framkommer vid det tredje af dessa byten. 

Vi hafva således här ej mindre än tre hudömsningar, utan att 

pupporna taga någon föda till sig. Också äro larverna strax 

före öfvergången till puppa enormt feta. Onekligen blir var 

uppfattning af begreppet puppa något mera inveckladt genom 

nämnda omständighet, men Phloeothrips-pupporna äro, som 

sagdt, framför allt genom bildningen af sina mundelar, så skarpt 

skilda från larverna, att man här åtminstone ej har svårt att 

fasthålla begränsningen mellan larv- och puppstadierna. Att, 

såsom t. ex. HALIDAY 3, kalla det af honom afbildade I pupp- 

stadiet propupa bringar just ej reda i uppfattningen, stadiet II 

har hvarken han eller någon annan iakttagit, för så vidt jag 

kunnat finna. JORDAN nämner — för blåsfotingar i allmänhet — 

blott en »pronympha» eller första »nympha» — och ett »nympha»- 

stadium. Det förra skiljer sig enligt honom från larverna hufvud- 

sakligen endast genom närvaron af yttre vingämnen. Vi se så- 

47 LEON DUFOUR: »Description et figure d'une nouvelle espèce de 

Thrips». Annales des Sciences Naturelles. Sec. Série. T. XI (Paris 1839). 

Sid. 321—324. Pl. 8. Fig. 8--ı2. 

43 WALKER: »List» etc. Tab. V. Fig. 3, I och 2 med förklaringarna. 

Entomol. Tidskr. Ärg. 16, H. 3 (1895). 37 13 
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lunda, hvilken betydelsefull skillnad, som förefinnes i detta afse- 

seende mellan de af honom närmare undersökta blåsfotingarna, 

inneslutande äfven en Phloeothrips-art, och Phl. Ulmi — och 

dock äro ju blåsfotingarna en ganska naturlig och väl begränsad 

insektgrupp. 

Om larverna af PAl. Ulmz har jag knappast något att tillägga, 

till hvad som förut är kändt. Enligt JORDAN skola de — bläs- 

fotinglarver i allmänhet — byta om skinn 4 gånger; vingäm- 

ämnena bryta fram efter 4 ombytet. Till det yttre kan man 

hos PAl. Ulmi blott urskilja larver af tvänne olika utseenden, 

med kortare och längre antennleder, afbildade redan af Harı- 

DAY. Emellertid äro larverna af det första slaget ungefär 

dubbelt så stora, när de öfvergå till det andra, mot hvad de 

voro, då de kläcktes ur äggen. Man kan därföre icke gärna 

antaga annat än att de under tiden åtminstone en gång bytt 

om hud, och förhållandet är nog detsamma, då larverna 

växla utseende, när de blifva puppor. Att larvantennerna verk- 

ligen äro sjuledade och ej, såsom det kunde synas, sexledade 

kan man fullt och fast öfvertyga sig om, ifall man ger akt på 

t. ex. de ur äggen framkommande larverna. Antennlederna sitta 

då med basen inskjutna i hvarandra, och detta är äfven för- 

hållandet med 7 leden — den är tydligt inskjuten i den sjätte. 

Tillägg. 

Hos den med Phloeothrips frumentaria närbesläktade arten 

statices samt hos den tillsammans med denna oftast i korgväx- 

ternas blommor lefvande 7rips wvulgatissima har jag några 

gånger funnit talrika, till släktet Anguzllula hörande, 0,2 till 

0,4 mm. långa maskar. Tio, 20 ända till 40 sådana maskar 

kunde träffas hos en individ. 

Jag har (sid. 159 och 160) nämnt, att JABLONOWSKI upptagit P/doco- 

thrips statices och frumentarra såsom synonymer. Han har äfven framhållit 

synonymiteten mellan Chirothrips longipennis BURM. och antennatus OSBORN. 

JABLONOWSKI kallar arten med HALIDAYS namn waicala, men, såsom jag À 

sid. 165 i noten anför, är det onekligen BURMEISTER, som först beskrifvit den. 
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BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER INSEKTENFAUNA 

VON KAMERUN. 

Zs 

TAGFALTER 

VON 

CHR. AURIVILLIUS. 

1 
3: 

Fam. Libytheidæ. 

2004 Libythea -labdaca”. Wesrw. Gen. Dp Lep. pars 

note t. 68 f. 6. (1351). 

Kitta, Bonge. — April, Mai, November. — 3 Jg. 

»Fliegt nur während der heissesten Mittagsstunden auf offe- 

nen, trockenen Plätzen; sitzt immer mit nach oben zusammen- 

geschlagenen Flügeln». (SJÖSTEDT). 

Fam. Lemoniidæ. 

207. Abisara talantus Aurıv. Ent. Tidskr. 12 p. 217 

(1891) — Zantalus HEw. Exot. Butt. Dodona. Sospita f. 14 
15. (1866). 

Ekundu N’Dene. (LÖFDAHL). — 1 9. 

Durch die schwach haarigen Augen und die sehr lange 

MDC der Hinterflügel unterscheidet sich diese Art scharf von 

der folgenden. 

208. Abisara Rutherfordi Hew. Ent. M. Mag. 11 p. 

56. (1874). — Aerwigü Dewitz. D. E. Z. 30 p. 429 t. 2 f. 

1. (1886). 

1 Siehe Ent. Tidskr. 14. p. 257—292 und 15. p. 273—314. 
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N'Dian, Love (P. Dusfn), Bonge. — Mai, November, De- 

zember. — 7 do, ı ©. 

| Ich bezweifle nunmehr nicht, dass A. Zerwigi Dew. die- 

selbe Art wie Rutherford: Hew. ist. Der & hat vor der Spitze 

der Vorderflügel einen grossen schwarzen Sammtfleck, der aus 

kleinen, gleichbreiten, stark pigmentierten Männchenschuppen ge- 

bildet ist. Weil Hrwırson dieses Fleckes nicht erwähnt, glaubt 

DEWITZ, dass seine Art eine verschiedene ist, da aber dieser 

Fleck bei ganz reinen Stücken, die viel dunkler sind, nicht so 

scharf wie bei etwas abgeflogenen hervortritt, ist es sehr wahr- 

scheinlich, dass Hewırson denselben nicht bemerkt hat. Das 2 

hat am Hinterrande der Vorderflügel hinter der Mitte einen 

rundlichen blauen Fleck, welcher in Dewitz' Figur nicht an- 

gegeben ist. 

Fam. Lycænidæ. 

209. Pentila rotha Hew. Exot. Butt. Pent. & Liptena 

t. 2 f. 8,.9. (1873). — Smirx & Kırey. Rhop. Exot. 24. Lyc. 

Ait: D. Ob lr 21 £78, 9. (1893): 

N’Dian, Bonge. — Mai, Dezember. — 3 99. 

Obs! Die von Westwoop (in Gen. D. Lep. p. 503) ge- 

gebene Beschreibung der Gattung Pentila passt nur auf die Art 

abraxas Hew. und gar nicht auf die anderen Arten; jene Art 

muss demnach entschieden als der Typus von Pentila betrachtet 

werden. Der Name Z77ngra Boisp. kann keinen Anspruch auf 

Priorität haben, da diese Gattung nie von BOoIsDUVAL charakte- 

risiert wurde. Vergl. TRIMEN Proc. Zool. Soc. 1894 p. 57. 

210. Pentila Hewitsoni SMITH & Kirsy. Rhop. Exot. 2. 

Lycæn. Afr. p. 3 (1884) — Zropicalis HEWITSON Exot. Butt. 

Pentila & Liptena t. ı f. ı (1866). 

Kitta. — April. — 2 gg. 

211. : Pentila abraxas Doug. HEw. Gen. D. Lep: t. 77 

ie Se OC o Hew. Exot. Butt. Pent. & Liptena t. 2 f.10 

(1873) — $ Smira & Kirsy Rhop. Exot. 6. Lycæn, Afr. p. 21 

t. 5 f. 7 (1888) — © maculata Kirsy An. N. H. (4) 19 p. 

363 (1887); SMITH & Kirpy Rhop. Exot. 6 Lycæn. Afr. p. 21 

t. 5 f. 8—r1o (1888). 

So 
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Itoki, Kitta, Bonge. — Februar, März, October, Dezember. 

== ote Way abe 
Alle SS gehören der Form an, die von Kirey als macu- 

lata beschrieben wurde und alle QQ stimmen mit adraxas 

Dover. Hew. üherein. Die Yo’ variieren in der Grösse, und 

SmirH & Kırpy haben ohne Zweifel zwei do als 9 und 2 

abgebildet. ? 

212. Pentila muhata Dewitz D. E. Z. 30 p. 428 t. 2 

f. 6, 6a (1886). 

Itoki, Kitta. — Februar, April. — 1 &, 2 99. 

Diese und die folgende Art gehören, wie schon TRIMEN 

(Proc. Zool. Soc. 1895 p. 58) bemerkt hat, sicher zu der Gat- 

tung Pentila und gar nicht zu Zarrnopoda. Durch die winzigen 

Palpen, die kurzen Fühler, welche die Spitze der Mittelzelle 

nicht erreichen, durch die Anwesenheit der Præcostalrippe der 

Hinterfliigel und durch den ganzen eigenthümlichen Rippenbau 

stimmen diese Arten mit Z/entila völlig überein und können 

schwerlich von dieser Gattung getrennt werden. Von P. Kırbyi 

unterscheidet sich die wahre wwhkata Dew. dadurch, dass der 

dunkle Vorderrand der Vorderflügel breiter ist, so dass er fast 

die ganze vordere Längenhälfte der Mittelzelle bedeckt, und da- 

durch, dass seine Erweiterung am Ende der Mittelzelle sehr klein 

ist und sich nur bis zur Mitte der unteren Querrippe erstreckt. 

Der weisse Discus der Vorderflügel ist vorne durch die Rippe 6 

begrenzt. Das von SmitH und Kırpy (Rhop. Exot. 2 Afr. Lycæn. 

t. 2 f. 3, 4) abgebildete Weibchen von »muhata» erinnert durch 

die Zeichnung sehr an die wahre mzhata Dew., hat aber etwas 

spitzigere Vorderflügel und gehört, wenn die Rippen und beson- 

ders die Mittelzelle der Vorderflügel genau gezeichnet sind, sogar 

nicht zu Pentzla, sondern zu derselben Gattung wie opaca KIRBY. 

? Eine nahe verwandte Art aus Congo scheint bisher nicht beschrieben 

zu sein. Ich nenne sie: P. tripunctata n. sp. Alis utrinque albidis, anticis 

basi sulphurescentibus fascia apicali et punctis marginalibus omnino ut in 2, 

abraxas, disco punctis tantum tribus nigris (in cellula 2, in medio et ad apicem 

cellulæ disc.) ornatis; posticis punctis marginalibus. unoque discali (in costula 

transversa) nigris; alis subtus ut supra signatis, sed adhuc anticis puncto nigro 

in cellula 10, posticis in cellula 7 ad medium marginis antici. — Long. alar. 

exporr. 35—36. — Congo. (DANNFELT). 
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213. Pentila Kirbyi n. sp. — muhata SmiITH & KIRBY 

Rhop..Exot.’’2. Lycan..’Afr. NG 1, (BÖR 3,4, mec tee: 

hata DEw.). 

Bonge. — November. — 1 9. 

Das vorliegende Stück stimmt mit SMITH & Kırgy’s Figur 

gut überein und unterscheidet sich sofort von mahata DEW. 

durch den grossen schwarzen Fleck am Ende der Mittelzelle der 

Vorderflügel, der sich deutlich bis zum Hinterwinkel der Mittel- 

zelle erstreckt und durch die schmalere helle Querbinde, welche 

sich bis zum Stiele der Rippen 7+8+9 ausdehnt. 

Telipna n. nom. 

= Liptena SMITH & Kırey Rhop. Exot. 1. Lycæn. Afr. 

p. ı (1887) (non Hew.). 

Ich bedaure sehr, dass ich den Namen dieser Gattung än- 

dern muss, da aber Hewirsons Beschreibung der Gattung Zzp- 

Zena (»the palpi are long, the cell short» u. s. w.) gar nicht 

auf Z. acræa und verwandte passt, scheint es mir ganz unrichtig 

diese Art als Typus von Zzplena zu betrachten. 

214. T. bimacula 'PLörz Stett.«E. zZ. 41.49.2199 (17338), 

— fervida SmiTtH & KirBY Rhop. Exot. 13 Lycæn. Afr. p. 39 

t. 10 f. 1—3 (1890). 

Itoki, Kitta, N’Dian, Bonge. — Dezember—Juni. — 13 

co, 6 22. 
Durch Untersuchung des Typus von dzmacula, habe ich 

ermittelt, dass fervzda mit ihr synonym ist. 

215. T. sanguinea PLötz Stett. E. Z. 41 p. 198 (1880) 

— SmTx & Kırey Rhop. Exot. 1. Lycæn. Afr. p. 2 t. 1 f 3, 

A Hnon 1,2 )UTSS7). 

Itoki, Kitta, Bonge. — Februar, April, November. — 1 9’, 

Bure 
216. T. parva. Kirsy An. N. H. (5) 19 p. 362 (1887) 

— Smita” & Kirpy Rhop. Exot. 4. Lycen. Afrp. 15 tt. aor 

1—4 (1888). 

Itoki (P. DUSÉN). — Mai. — 1 9. 

Bei dieser Art sind die Rippen 6 und 7 der Hinterflügel 

an ihrem Ursprunge kurz getrennt, und in den Vorderflügeln ist 
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die obere Querrippe schwach angedeutet. Hierdurch nähert sich 

T. parva, wie auch durch die Zeichnung der Unterseite, etwas 

der Gattung Pentila. 

217. Pseuderesia zerita PLÔTZ Stett. E. Z. 41. p. 199 

(1880). — rubrica Druce Ent. M. Mag. 25 p. 108 (1888); 28 

p. 65 (1892). — zoraida SmitH & Kirpy Rhop. Exot. 11 Lycæn. 

Afr. p. 36 t. 9 f. 9--ı2. (1890). 

Itoki. — Januar, Februar. — 2 œ. 

Durch Untersuchung des Typus von Prötz habe ich mich 

überzeugt, dass serz/a dieselbe Art. wie die später von SMITH 

& KirBy abgebildete sorazda ist. Prörz beschreibt nur das 2. 

218. Pseuderesia isca HEw. Exot. Butt. Pent. & Lipt. 

t. 2 f. 14—16. (1873). 

Love. (P. Dusen). — Mai. — 1 Q. 

219. Citrinophila erastus Hew. Exot. Butt. Pieris t. 8 

f. 51 (1866); SmirH & Kırey Rhop. Exot. 6. Lycæn. Afr. p. 20 

t. 5 f. 6. (1888) — & erasmus KIRBY An. N. H. (5) 19 p. 366 

(1887); SmirH & KIRBY Rhop. Exot. 6. Lycen. Afr. p. 19 t. 5 

f. 1, 2. (1888). — © flaveola Kirey An. N. H. (5) 19 p. 366 

(1837); Smira & KIRBY Rhop. Exot. 6. Lyczn. Afr. p. 19 t. 5 

f. 3—5 (1888). 

Itoki, N’Dian. — Februar, Mai. — 2 99. 

Diese Art ist ziemlich veränderlich, alle Stücke aber, welche 

einen breiten schwarzen Vorderrand haben, sind gg und die, 

bei denen der Vorderrand hell, oder nur schwach und schmal 

verdunkelt ist, sind 99. Ich halte darum erasmus Kıre. für 

den æ von erastus. Auf ganz ähnliche Weise scheint auch C. 

limbata Kire. der o& von C. (»Zeriomima») tenera zu sein. 

C. flaveola Kirsy kann ich von erastus-QQ nicht unterscheiden; 

bei den 22 sind die Saumflecke der Hinterfliigel bald getrennt, 

bald zu einer breiten Saumbinde zusammengeflossen. Zrastus 

ist, wie auch einige andere Arten, die von SMITH & Kırpy zu 

Teriomima gestellt werden, eine echte Cz/rinophila, indem 

die Rippen 6 und 7 der Hinterfliigel wie bei margznalis 

gestielt sind und nicht getrennt wie bei den echten Zerzomima- 

Arten. 

220. Larinopoda lircea Hew. Exot. Butt. Pent. & Lipt. 

f. 10, 11. (1866) — Sraup. Exot. Schm. 1 p. 268 t. 94 (1888). 
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— SMITH & Kırby Rhop. Exot: 24. Lycæn. Afr. p. 95 t. 23 

fire (non >> if 11,172). (1393). 

Itoki, Kitta, N’Dian, Vevaka, Bonge. — Februar—-Juni, No- 

vember. — 8 Yo, 6 92. 

| Die Geschlechter sind einander in der Zeichnung fast ganz 

ähnlich, sind aber leicht durch die angeschwollenen vorletzten 

Bauchsegmente des Weibes zu unterscheiden. Das von SMITH & 

KIRBY abgebildete »Weib» gehört zu Z. Zara STAUD. oder zu 

einer dieser sehr ähnlichen Art. 

Obs! Die folgenden 8 Arten, welche bisher oft in verschie- 

dene Gattungen (Zarinopoda, Parapontia, Leucolepis, Tetrarha- 

nis, Pseuderesia und Deloneura Roser [non TRIMEN]) gestellt 

wurden, kann ich nicht generisch von einander trennen. Sie 

weichen zwar durch Flügelforn, Zeichnungsanlage, durch die 

Form der Fühlerkeule und durch die Anordnung der Rippen 3 

und 4 der Hinterflügel mehr oder weniger von einander ab; 

diese Unterschiede gehen jedoch, wenn mann mehrere Arten 

vergleicht, so allmählig in einander über, dass es mir nicht ge- 

lungen ist scharfe Kennzeichen für die Zertheilung der Gattung 

in mehrere Gattungen zu finden. Für diese grosse Gattung ist 

HEWITSONS Name Zzpiena (Typus L. Zbyssa) beizubehalten. 

221. Liptena libyssa HEW. Exot. Butt. Pent. & Lipt. t. 

LE 5, 6 (1866). 

Itoki, Kitta, N’Dian, Bonge. — Januar— März, Mai, Octo- 

ber, November. — 9 IS, 1 ©. 

Alle Stücke gehören der Hauptform und nicht der von 

Dewitz (DE. 27.130 Np 1428 tra RE 471886) abrebıldeien 

Varietät, H/ollandiz STAuD. in litt, an. Bei /öyssa und der 

folgenden Art gehen die Rippen 3 und 4 der Hinterfliigel von 

einem Punkte oder kurz getrennt, nie aber gestielt aus und die 

Rippe 7 der Vorderflügel mündet in den Saum ziemlich weit 

hinter der Flügelspitze, wodurch die Rippen 8 und 9 ziemlich 

lang werden. 

222. Liptena campimus HOLLAND Psyche 5 p. 427 (1890). 

SMITH & Kirpy Rhop. Exot: 21. Lycen. Afr. p. 75 .t. 13.1.7, 

8. (1892). 

Itoki, Kitta. — Februar— April. — 5 oo’, 1 8. 

3. .Liptena’ opaca KıkBy. An. Ne H.2X%6) 6. 7.2268 
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(1890) — SMITH & Kırgy Rhop. Exot. 19. Lycæn. Afr. p. 65 

ROBES 4 (1892); 

Itoki. — Februar. — ı g. 

Diese Form wurde bisher als mit Pentila muhata verwandt 

betrachtet. Durch die langen Palpen, das Fehlen der Præcostal- 

rippe der Hinterfliigel und die kürzeren Mittelzellen ist sie jedoch 

der Gattung Pentila ganz fremd. In Flügelform und Rippenbau 

stimmt sie fast genau mit den beiden vorhergehenden Zzpiena- 

Arten überein; doch geht der Stiel der Rippen 7+8-+9 der 

Vorderflügel bei dem einzigen mir vorliegenden Stücke etwas 

vor der Zellenspitze aus (was bei keiner anderen mir bekannten 

Liptena der Fall ist) und die Rippe 7 mündet viel näher der 

Flügelspitze als bei /öyssa. Die Rippen 3 und 4 der Hinter- 

flügel sind gut getrennt. 

224. Liptena catalina SMITH & KIRBY Rhop. Exot. 1. 

Bycen BAT re D A te bt, 72,8 (1887) T4 pe At Im fr, 2: 

(1890). 

Kitta, N’Dian. März, Mai. — 2 Yo, 1 ©. 

Im Rippenbau stimmt diese Art beinahe völlig mit Z4yssa 

überein. Die Rippen 3 und 4 der Hinterflügel gehen von dem- 

selben Punkte oder kurz gestielt aus. Mit cazalira sind eine 

Menge Arten, die bisher zu Pseuderesia oder zu Durbania ge- 

stellt wurden, nahe verwandt. Sie unterscheiden sich alle von 

Pseuderesia durch die in beiden Flügeln freie Rippe 6 und von 

Durbania durch das Fehlen der Præcostalrippe, 

225. Liptena ilma HEW. var. simplex n. var. 

Itoki, Kitta, Ekundu (LÖFDAHL). — Januar— Mai. — 6 

0,599. 
Alle in Camerun gesammelten Stücke weichen von HEWIT- 

son’s Figur dadurch ab, dass der grosse Apical-Fleck der Vor- 

derflügel fehlt und nur durch eine dicke, zackige Submarginal- 

linie, welche sich jedoch nur bis zur Rippe 4 erstreckt und dann 

nur angedeutet ist, ersetzt wird. In HEWITSONS Figur ist diese 

Linie durch drei dicke Striche hinter dem Apicalflecke repræ- 

sentiert, Nach innen von dieser Linie läuft bei var. szmplex 

noch eine aus feinen Strichen gebildete Querlinie, welche in den 

Vorderflügeln unvollständig und nur von 4—5 Strichen der Zel- 

len (3) 4—6 und 9 gebildet ist, in den Hinterflügeln aber voll- 
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ständig vom Vorderrande bis zum Innenrande läuft. Die zwei 

oder drei Schattenflecke an der Spitze der Hinterflügel, welche 

HEWITSON abgebildet, finde ich auch nicht bei szmplex. 

Von den vorhergehenden Arten unterscheidet sich z/ma, wie 

Karscu bei Aufstellung der Gattung 7etrarhanis angegeben hat, 

leicht dadurch, dass die Rippe 7 der Vorderflügel in die Flü- 

gelspitze mündet. Dasselbe findet man jedoch auch bei der 

folgenden Art (Z. fatima), die wohl kaum von undularis HEW. 

und Verwandten (Parapontia ROBER = Leucolepis KARSCH) ge- 

trennt werden kann. Übrigens ist es oft, wenn die Spitze sehr 

abgerundet ist, schwierig zu sagen, wo der Saum und der Vor- 

derrand sich begegnen. 

226. Liptena fatima KirBy An. N. H. (6) 6 p. 268 

(1890); SMITH & KIRBY Rhop. Exot. 18 Lycæn. Afr. p. 62 t. 

15, FM VO SoD), 

Kitta. — März. — 1 Ög. 

Diese Art ist gar nicht eine »7zngra», sondern eine mit 

undularis nahe verwandte Liptena, die jedoch von den übrigen 

Arten durch die ungewöhnlich weit getrennten Rippen 3 und 4 

der Hinterflügel abweicht. 

227. Liptena Alluaudi MABILLE An. E. Fr. (6) 10 p. 23 

t. 2. fi 21 (r800) — | Karscu. B. E.:2,'38P. 210. (808) 

Itoki. — Februar. — 1 &, 1 2 (in Copula gefangen). 

Die schwarzen Franzen der Vorderflügel erreichen beim & 

die Rippe 4, beim 2 die Rippe 5; die Saumlinie bei beiden 

Geschlechtern die Rippe 3. Palpen schwarz, weissgefleckt; 

Beine ockergelb, schwarzgefleckt. 

228. Liptena xanthis HOLLAND Psyche 5 p. 429 (1890). 

Itoki. — Februar. — ı ©. 

Stimmt im Rippenbau ganz mit der vorhergehenden Art 

überein. 

Micropentila n. gen. 

Antenne mediocres, apicem cellulæ discoidalis superantes; 

clava ovata, bene determinata, valde compressa. — Palpi com- 

pressi, mediocres, subtus pilis vel squamis piliformibus erectis 

vestiti; articulus ultimus subconicus. — Oculi nudi. — Alæ bre- 
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ves, late aut interdum paullulum elongatæ. Costæ alar. ant. 12: 

3 et 4 basi separate, 5 ad costam 6 propius oriens, costa 

6 et 7+35+9 ex eodem puncto vel brevissime distantes, 10 

et ıı liberæ e latere antico cellule, 12 brevis cellulam discoi- 

dalem parum superans. Coste alar. post. 8: 3 et 4 ex eodem 

puncto aut brevissime petiolatæ, 5 ad costam 6 propius et 6 et 

7 ex eodem puncto aut separatæ orientes; costula præcostalis 

deest. Cellule discoidales breves, apice subtruncatæ aut parum 

oblique. 

Im Rippenbau stimmt diese Gattung mit Liptena iiberein, 

durch die unten haarigen Palpen und die kürzern, schärfer ab- 

gesetzten Fiihlerkeulen können aber die hieher gehörigen Arten 

sofort von Ziptena unterschieden werden. Von Durbania, Pseu- 

deresia und Teriomima, mit welchen Gattungen sie bisher 

vereinigt worden sind, weichen sie im Rippenbau beträchtlich ab. 

Als Typus betrachte ich Liptena adelgitha HEW. 

229. Micropentila triangularis n. sp. Alæ utrinque 

brunneo-nigræ, anticæ supra unicolores; posticæ supra fascia læte 

ochracea, triangulari, a medio marginis interioris ad apicem cel- 

lulæ discoidalis (costam 5) ducta ornatæ; anticæ infra unicolores 

posticæ fascia angusta, æquilata, pallide ochracea, ab apice mar- 

ginis anterioris ad medium marginis interioris ducta ornatæ. 

Corpus pedesque nigra, hi cingulis 3—4 minutis albis ornati. 

Antennæ late alboannulatæ, clava summo apice ochracea. — 

Long. alar. exporr. 22 mm. 

Vevaka. — Juni. — I g. 

Diese Art ist mit JM. brunnea KiRBY nahe verwandt, aber 

durch die beiderseits ganz unbezeichneten Vorderflügel und den 

weit grösseren gelben Fleck auf der Oberseite der Hinterflügel 

verschieden. Dieser Fleck ist bei /Zrzangwlaris lebhaft gelb und 

wird gegen den Innenrand so breit, dass er den grössten Theil 

des Innenrandes bedeckt. Dadurch stimmt #zangularis oben 

fast ganz mit alberta STAUD. überein, unten sind diese Arten 

jedoch ganz verschieden. 

230. Aslauga vininga Hew. Ent. M. Mag. 11 p. 183 

28375: TDs. ep. Suppl. pP. 35, te. sad frige (1878). 

Kitta. — März. — 1 Q. 
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231. Euliphyra? Sjöstedti 

n. sp. — Fig. 13. — Supra ob- 

scure griseo-brunnea, infra alba; 

alis supra albis, basi paullulum 

infuscatis margineaue late fusco, 

anticis etiam costa anguste et 

apice latissime fuscis; alis subtus 

niveis linea tenuissima marginali 

ciliisque brunneis; anticis ad co- Fig. 13. Æuliphyra? Sjöstedti n. sp. 

stam plus minus brunneo-con- 

spersis et seriebus duabus transversis cingularum irregularium 

brunnearum ornatis, serie prima fere in medio inter cellulam et 

6, altera marginali cingulis apicem alæ, cingulis 3 in areis 4 

4 in areis 2—s composita; alis posticis fasciis tribus transversis 

fere ut in E. leucyania Hew. — Long. alar. exporr. 43 mm. 

Bonge. — October. — 1 9. 

Diese Art ist offenbar mit Zeucyanıa HEW. nahe verwandt, 

scheint aber eine besondere Art zu sein. Diese beiden Arten ge- 

hören vielleicht nicht zu derselben Gattung, wie szrzfica HOLL., 

von der sie durch die Flügelform sehr abweichen. Die Gattung 

Euliphyra ist aber so kurz beschrieben, dass ich ohne ein Stück 

von #. smirifica diese Frage nicht entscheiden kann. Bei £. 

Sjöstedti mündet die Rippe 7 der Vorderfliigel in die Flügel- 

spitze, was nach SMITH & Kırpy’s Figur bei szrzfica nicht der 

Fall ist. 

230. Epitola »dispar Kırey. An. UN SEL) ro por 

(1887). — SmirH & KirBY Rhop. Exot. 4. Lycæn. Afr. p. 17 

t 4 f. 9—ı2 (1888). — © mnestra MÖSCHLER Abh. Senck. 

(Ges. 715 par OD ‚tab. aie. zaır. 

Camerun (ohne nähere Lokalangabe) -- 1 ©. 

Var. cordelia Kirsy An. N. H. (6) 6 p.-270 (1890), —— 

SMITH & Kirpy Rhop. Exot. 22 Lycæn. Afr. p. 82 t. 19 f. 9, 

LO, (1892). 

Itoki, Ekundu (LOFDAHL), N’Dian, Bonge. — Februar, Mai, 

Dezember. — 4 0), I &. 

Die Unterseite ist so veränderlich, dass cordelia ohne 

Zweifel nur als Varietät von dispar betrachtet werden kann. 

Durch Rippenbau und andere generische Kennzeichen stimmt 
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dispar so nahe mit Zfrtola überein, dass ich keine andere Un- 

terschiede als die längeren Rippen 8 und 9 der Vorderflügel 

angeben kann. Die Rippe 9 ist bei dispar bedeutend länger als 

der Stiel von 7+8<+0, bei den mir vorliegenden Zztola: Arten 

dagegen viel kürzer als dieser Stiel. Wenn nicht unter den 

vielen, beschriebenen, kleineren Æpztola-Arten Formen auftreten, 

bei denen dieser Unterschied verwischt ist, kann mann dispar 

und Verwandte wenigstens als eine Untergattung betrachten, die 

ich Zpitolina nennen möchte. 

233. Epitola marginata Kirpy An. N. H. (5) p. 443 

(1887), — SMITH & Kirpy Rhop. Exot. 7. Lycen. Afr. p. 27 

t. 7 f. 5, 6. (1889). — © versicolor KirBy An. N. H. (5) 19 

Pera (non of); SMITHr& KıRBrl. ep. 28 ti-7 f2o9,hie 

(non 7, 8) (1889). 

Kitta. — März. — 1 9. 

Kirpy beschreibt als & und ® von einer neuen Art, versz- 

color, zwei verschiedene Weibchen, von denen der angebliche & 

das ® von /eonina STAUD. (= ciconza SMITH & KIRBY) und das 

2 das 2 von margzinata ist. 

234. ?Epitola carcina HEW. Ent. M. Mag. 10 p. 150 

(FSS LD) \Lep? Suppl. p, 2010 mb. fe 17,78 (m878)/ = 

o STAUD. Exot. Schmett. 1 p. 268 t. 94 (1887) —? © dunia 

KirRBY- An. N. H. (5) 19 p. 443 (1883) — SMITH & KIRBY 

ies Brotarge Eyes. Ait p. autor In, 22.0839). 

Itoki. — März. — 1 ©. 

Der o& von carcina HEW. soll. (wie auch? Æ, gerina HEW. 

cf) durch einen grauen Mehlfleck an der Wurzel der Vorderflügel 

ausgezeichnet sein und ist nach STAUDINGER (in collect.) = dunza 

KIRBY œ. Die Abbildung von dunia 5‘ zeigt auch wirklich 

einen solchen Fleck, der sich jedoch nicht bis zum Hinterrande 

erstreckt, sondern von der Rippe ı nach hinten begrenzt wird. 

In der Figur, die STAUDINGER selbst von carcına I giebt ist 

dieser Fleck nicht angedeutet. Bei dem mir vorliegenden J ist 

der Mehlfleck grösser und bedeckt nicht nur die Wurzel der 

Zelle ı b, sondern auch die der Zelle 1a bis zum Hinterrande und 

auch einen Theil der Mittelzelle. Die innerste Flügelwurzel ist 

jedoch in allen drei Zellen schwarz mit einigen blauen Schup- 

pen. Die Ausdehnung der blauen Farbe stimmt weder mit 
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STAUDINGER’ S noch mit SMITH & KIRBY's Figur überein. Bei 

SJOSTEDTS Stücke bedeckt die blaue Farbe nicht nur den äusse- 

ren Theil der Zellen ıa und ıb und die Wurzel der Zellen 2 

und 3, sondern auch das Wurzeldrittel der Zelle 4, die Wurzel 

der Zellen 5 und 6 und die ganze Mittelzelle mit Ausnahme 

von dem vom Mehlflecke bedeckten Theile. Es scheint mir 

darum noch sehr fraglich, was der echte J von Æ. carcina sei. 

Wie auch beim © von &. /eonina STAUD. ist bei diesem 

Stücke die Rippe ro eine kurze Strecke mit dem Stiele von 

7+8+9 vereinigt. 

235. Epitola (Phytala?) hyettoides n. sp. Alis supra 

laete coeruleis; anticis margine costali mediocri, apice acumi- 

nato et margine exteriore late, maculis tribus male definitis 

cellulæ discoidalis maculaque magna ad apicem cellulæ nigris; 

costa ı basi valde antrorsum curvata et maculam farinaceam 

nigram antice cingente; area coerulea extus costis nigris incisa 

et maculas tres cellularum 4—6 subliberas formante; alis posti- 

cis supra margine interiore ad costam 1b, margine exteriore 

tenuissimo et cellulis 7 et 8 nigris, costula transversa haud nigra; 

alis subtus fuscis subsericeo-micantibus, anticis serie transversa 

macularum albidarum et fascia obsoleta fere marginali albida, 

posticis fascia lata transversa media angulum apicalem versus 

extus dilatata. — Long. alar. exporr. 31—34 mm. 

Kitta, Bonge. — Januar, April, August. — 4 IS: 

Diese schöne Art ist mit Æ. hyetfa Hew. nahe verwandt, 

unterscheidet sich aber von dieser durch die grössere Ausdeh- 

nung der blauen Farbe der Oberseite, durch das Fehlen der 

hellen Linie vor dem Aussenrande auf der Unterseite der Hinter- 

flügel und durch die Erweiterung der weissen Querbinde gegen 

die Spitze der Hinterflügel. 

Ob der & von /{yefta einen ähnlichen Mehlfleck an der 

Wurzel der Hinterflügel hat, geht weder aus HEWITSONS Figur 

noch aus seiner Beschreibung hervor. 

Die Rippe 11 der Vorderflügel ist bei Ayeilordes ganz wie 

bei Phytala elais eine Strecke mit der Rippe 12 vereinigt. Dazu 

kommt, dass Ph. elais X einen ähnlichen Mehlfleck an der 

Wurzel der Vorderflügel hat. Es fragt sich darum, ob /yettoi- 

des zu Phytala gehört oder ob die übrigen von RÖBER und 
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anderen angegebenen Unterschiede hinreichend sind, um eine 

scharfe Grenze zwischen Phytala und Epitola zu ziehen. 

236. Epitola Dewitzi Kırgy An. N. H. (5) 19 p. 442 

(1887) — SmiTtH & KirBy Rhop. Exot. 7. Lycæn. Afr. p. 24 

t. 6 f. 3—6. (1889). 

Itoki, — Januar. — I g. 

Der & hat in der Zelle ra der Vorderfliigel einen von 

langen, schwarzen Haaren gebildeten, fast geraden Haarkamm, 

der sich von der Wurzel bis zum letzten Viertel der Rippe 1 

erstreckt und sich nach aussen mehr und mehr dieser Rippe 

annähert, und nahe an der Wurzel der Rippe 3 einen kleinen, 

länglichen Mehlfleck, welcher durch die Rippe in zwei gleiche 

Hälften getheilt wird. 

2,37. „Epitola.-honorius, FABR. Ent. syst. 3:1 pee 252 

(1793) — DONOVAN Nat. Repos. 4. t. 119 (1826). 

Kitta. — März. — 1 Ög. 

Bei £. Aonorius ist die Rippe 10 der Vorderfliigel eine 

lange Strecke mit dem Stiele von 7+8-+ 9 vereinigt. Hierdurch 

unterscheidet sie sich sowohl von den übrigen von mir unter- 

suchten Æpzfola-Arten, wie auch von der Gattung /Zewitsonza, 

mit deren Arten /onorius viele Ähnlichkeiten in den Zeich- 

nungsanlagen aufzuweisen hat. 

238. Hewitsonia Boisduvali Hew. Ill. D. Lep. Suppl. 

De et, tects (soe). C= L .ca.ps- apt. wa. TIN (mec; fig. te) 

Bar) > Ammıy. Ent iVidskr. 12 p. 218 1.3: 1 3 9 (8071). 

N’Dian. — Mai. — 3 So. 

239. Hewitsonia Kirbyi DEWITZ Nov. Acta Ac. N. Cur. 

41:2 no 2 p. 35 t. 2 f. 17 (1879). — Auariv. Ent. Tidskr. 

12 p. 218 t. 3 f. 2 © (1891). — Preusst Stau». Iris. 3 t. 3 

Frag! (1890), ar p. 130: (1897). — Tall 2’ Fig. 1. 

N’Dian, Bavo. — Mai, November. — 3 2%. 

SJÖSTEDT fand eine (erwachsene?) Raupe und zwei Puppen 

dieser Art auf der weissgrauen, etwas gefleckten Rinde eines 

Baumes und erwähnt, dass sie der Rinde wunderbar ähnlich waren, 

und darum auch sehr schwer zu entdecken. 

Die Raupe (Fig. 1.) ist (ausgeblasen) gelblich grau mit 

schwarzem Kopfe und überall mit äusserst feinen und kurzen 

Haaren bekleidet. Jedes Glied hat an den Seiten einen Fleisch- 
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_ zapfen, welcher mit einem Pinsel langer, grauer Haaren beklei- 

det ıst; das erste und das letzte Glied haben noch zwei Rücken- 

pinsel und auf dem Rücken des sechsten Gliedes stehen zwei 

sehr kleine, weisse Bürsten. 

Die Puppe (Fig. ıa, ıb) hat eine charakteristische Form 

und ist am Afterende von den strahlformig ausgesperrten, lan- 

gen Haaren der zurückgelassenen Larvenhaut umgeben. Sie 

ist grau und auf der Rückenseite mit sehr kleinen, schwarzen 

Punkten dicht bestreut. Auf abgerundeten Seitenerhöhungen und 

auf kleinen Warzen in der Mitte stehen kurze und steife, dorn- 

ähnliche Borsten, sonst ist die Rückenseite ganz unbehaart; 

die Bauchglieder dagegen sind mit langen feinen .schwarzen 

Haaren bekleidet, welche den Übergang zwischen der Puppe und 

den Haaren der Larvenhaut vermitteln. Die Flügelscheiden sind 

dunkel marmoriert. 

240. Megalopalpus simplex RÔBER Corr. Bl. Iris. 1. p. 

51 t. 4 f. 4 (1886). —- g. bzcoloria CAPRONN. An. E. Belg. 

33. Bull. p. 121 (1880). — of, simiks Kinpy An! N. He): 

p. 262 (1890); SMITH & KirBy Rhop. Exot. 15. Lycæn. Afr.p. 

ort 22. 03% A (1807): 

Itoki, Kitta, Ekundu, Bonge. — Februar, März, Mai, No- 

vember, Dezember. — 11 Yo, 4 228. 

Beim © sind die Hinterflügel an der Rippe 5 winkelig her- 

vortretend, beim © abgerundet oder nur sehr schwach geeckt. 

Die Geschlechter wurde von SJÖSTEDT in Copula gefangen. 

241. Megalopalpus metaleucus KARSCH. B. E. Z. 38 p. 

247 (1893) — symna SMITH & KirBy Rhop. Exot. 15. Lycæn. 

Aft..p. AG, it. 13. 4:5 1,02 (4861) (non, WESTW.). 

Itoki. — Februar. 1 æ, 1 2 (in Copula). 

Auch bei dieser Art sind die Hinterflügel beim: Q an der 

Rippe 5 winkelig hervortretend. 

Obs. Die Hinterfliigel haben in Megalopalpus eine lange, 

gegen die Wurzel zurückgebogene Præcostalrippe, welche bisher 

von allen Verfassern übersehen wurde. 

242. Lachnocnema bibulus FABR. Ent. syst. 3: I p. 307 

(1793); TRIMEN SM Affe Butt. l2 rpizssi@ss7): 

Itoki Na N’Golo. — Juni. — 1 ©, 1 Q. 
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243. Lachnocnema magna n. sp. 

œ. Supra fuscus, unicolor, infra pallide cervino-griseus 

maculis brunneis, argenteo-cinctis vel-pupillatis ornatis; alis anticis 

serie costali macularum 8 (4 in area ıı:a, 2 in area o:a et 

singula in areis 7:a et 8:a), serie marginali macularum 5 

(in areis 2—6), maculis 3 majoribus pone apicem cellule in 

areis 4—6, his multo obscurioribus, squamisque argenteis ad 

apicem cellulæ ornatis; alis posticis infra apice albidis, ad angu- 

‘lum ani late cinereo-irroratis, maculis tribus magnis costalibus, 

serie transversa macularum cum macula tertia costali connexa, 

macula duplice ad basin cellule discoidalis, serie irregulari, sub- 

marginali macularum 5 (in areis 1c—5) brunnearum et maculis 

marginalibus 6 (in areis 1c—6) argenteis nigro-cinctis ornatis. 

Long. alar. exporr. 38 mm. 

9. Alis anticis supra fuscis, macula elongata media alba, 

basi cinerascente, dimidiam posteriorem partem cellulæ discoida- 

lis et basin arearum ıb--3 occupante; posticis supra albis, late 

fusco-marginatis; alis infra albis, anticis marginibus costali et 

exteriore late cervino-griseis, posticis area anali et parte poste- 

riore marginis exterioris cinerascentibus, maculis fere ut in mare 

dispositis, at minoribus et pallidioribus. — Long. alar. exporr. 

42 mm. 

Ekundu (LÖFDAHL), Kitta. — März. — 1 ©, 1 8. 

In der Zeichnung der Unterseite stimmt diese grosse Art 

sehr nahe mit ZL. drbulus überein. Die submarginale Flecken- 

reihe der Hinterflügel ist jedoch viel unregelmässiger, indem 

die Flecke der Zellen 3 und 5 näher an der Wurzel als die 

übrigen stehen. 

244. Deudorix genuba HEW. Ent. M. Mag. 12. p. 106 

ara lS Di hep. Supply ps 25. tg bt f-1'e3) .164.1(1878): 

Ekundu. — Mai. — I gg. 

245. Deudorix eleala Hew. Ill. D. Lep. p. 5 

25—27. (1865) — Karscu B. E. Z. 38 p. 222 (1893). 

Kitta. — März, — 1 1. 

Diese Art wird oft mit D. (Hypokopelates) mera Hew. 

verwechselt; der q hat aber in der Zelle 1c der Hinterflügel 

einen schwarzen Haarpinsel, welcher bei sera fehlt. Wenn man, 

wie einige Verfasser nunmehr thun, Gattungen nach den männ- 

Entomol, Tidskr. Årg. 16. H. 3 (1895). 93 14 
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lichen sekundären Geschlechtscharakteren aufstellen will, muss 

man auch für e/eala eine neue Gattung gründen. 

246. Deudorix aruma HEW. Ent. M. Mag. 10 p. 124 

(#873); UL. D.. Lep...Supply p33) 1! 56.54 52432372). 

Kitta. — März. — 1 Ög. 

247. Deudorix deritas HEw. Tr. Ent. Soc. 1874 p. 352; 

Il. Di Tepe. Suppl.-P:30. ta, Sie 5815 OF 

Itoki (DUSÉN). — April. — I œ. 

248. Hypolycæna faunus Drury Ill. Ex. Ins. 2. t. 1 f. 

4, 5 (1773). — CRAMER Pap. Exot. t. 39 f. B, € (1775); 

t. 06 f. F, G. (1776). — Gop. Enc. Meth. 9 p. 618 (1823). 

Kitta. N’Dian, Bonge. — März—Mai, December. — 10 

da, 8 99. 
249. Hypolycæna lebona HEW. Ill. D. Lep. p. 51 (1865) 

— antifaunus Hew. Il. D. Lep.t, 23 23,629 TSE 

nicht ®, wie HEWITSON angiebt). 

Itoki, Kitta, Bonge. — Februar— April, December. — 12 

Po, 1 2. 
Var. coerulea n. var. Alis anticis supra coeruleis, margine 

exteriore mediocri, æquilato nigro; posticis fere totis coeruleis 

summo apice nigro et margine interiore late albo. 

Itoki, Kitta, N'Dian. — März— Juni. — 4 do. 

Bei der Hauptform sind die Vorderflügel kaum bis über die 

Mitte blau und die blaue Farbe tritt am Ende der Mittelzelle in den 

Zellen 4 und 5 nicht so weit wie in den Zellen 2 und 3 her- 

vor, wodurch die äussere Grenze der blauen Farbe unregelmässig 

und nicht mit dem Saume gleichlaufend wird. Die Hinterflügel 

sind an der Spitze sehr breit (bis zur Rippe 5 oder 4) schwarz, 

Der weisse Innenrand der Hinterflügel ist bei /edona sehr 

breit, erreicht fast die Rippe 3 und ist vorne mehr oder weniger 

mit Blau überzogen. Die Rippen der Vorderflügel sind an der 

Flügelwurzel mehr oder weniger mit weisslichen Schuppen beklei- 

det. Die blaue Farbe schillert nur wenig und ist gewöhnlich 

von allen Seiten deutlich sichtbar; bei zwei Stücken aber, die 

ich übrigens nicht von der Hauptform trennen kann, schillert 

die blaue Farbe so stark, dass sie nur bei gewisser Beleuchtung 

hervortritt und, wenn die Flügel gerade von oben gesehen wer- 

den, nicht zu erkennen ist. Ich nenne diese Form ab. scintillans. 
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250 Hypolycæna dubia n. sp. 

Der A. lebona Hew. äusserst ähnlich und nur dadurch ver- 

schieden, dass die blaue Farbe der Vorderfliigel etwas mehr schil- 

lert und nach aussen gleichmässig und mit dem Saume gleich- 

laufend begrenzt ist, und dass die weisse Innenrandbinde der 

Hinterflügel viel schmaler und nach aussen von der Rippe 2 

begrenzt ist. Beim & findet sich auf den Vorderflügeln im Win- 

kel zwischen der Rippe 2 und der Mediana ein sehr kleiner 

(nur mit der Lupe deutlicher) brauner Mehlfleck, den ich pie 

bei /ebona finden konnte. Die Hinterfliigel sind nur in der 

Mittelzelle schwach blau überzogen. 

Itoki, Kitta, Bonge. — December— April. — 13 7,1 Q. 

Ich stelle diese Art nur mit grossem Bedenken auf. Wenn 

aber dubia nicht eine selbständige Art ist, muss /edona sehr 

veränderlich sein und bald mit, bald ohne Mehlfleck auftreten. 

251. Hypolycæna liara DRUCE An. N. H. (6) 5 p. 27 

(1890) — naara Karscu. B. E. Z. 38 p. 222, 223 (1893). 

Kitta. — April. — 1 2. 

Das ® von Zara war bisher unbekannt. Es hat schwärz- 

liche, an der Wurzel mit hell blaugrauen Schuppen bezeichnete 

Vorderflügel und vom Vorderrande bis zur Rippe 5 schwärzliche, 

dann aber weissliche Hinterflügel. Der weisse Theil ist von 3 

schwarzen Bogenlinien und den dunklen Rippen in Flecke getheilt; 

auf dem Annallappen steht ein grosser, rother, schwarz umzo- 

gener Fleck. 

252. Hypolycæna antifaunus DOUBL. Hew. Gen. D. 

Dept m (ré52)).—-YRarsem By E! 2. 38. 221.(72898) 

Itoki, Bonge. — Januar, October. — 3 Yo. 

253. Hypolycæna hatita Hew. Ill. D. Lep. p. 5: t. 

Baur. 20 24. (7865). — /RARScHh, +B) -E.\Zu 38. p.l222, 223 

(1893). 
Itoki, Kitta, N’Dian, Bonge. — Jänner, Mär?, April, Juni, 

December. — 3 So, 2 228. 

254. Jolaus (Epamera) bellina PLörtz Stett. E. Z. 41 

p. 200 (1880). —? zasfis Druck An. N. H. (6) 5 p." 30 

(1890). | 

Itoki, Kitta, N'Dian, Ekundu (LÖFDAHL). —- Februar— Juni. 

= Ho 
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Diese Art, mit welcher zaspzs DRUCE wahrscheinlich zusam- 

menfällt, hat nur ıı Rippen in den Vorderflügeln und ist be- 

sonders durch die Zeichnung der Analgegend der Hinterflügel 

ausgezeichnet. Der schwärzliche Innenrand der Hinterflügel, 

welcher von der Rippe ıb begrenzt wird, sendet am Analwinkel 

zwei schwarze Flecke in die Zelle ıc hinein; von diesen ist der 

äussere grösser und fast quadratisch. Der Anallappen ist oben 

schwarz, an der Spitze weiss, von einer feinen schwarzen Linie 

umzogen und in der Mitte mit einigen grünen Schuppen geziert; 

seine Franzen sowie die Haare der Ausbuchtung vor dem Lap- 

pen sind weiss. Die Flügel sind unten weiss mit zwei sehr 

feinen schwärzlichen Querlinien, welche an der Rippe 3 der 

Hinterfligel plötzlich roth werden und sich so verdicken, dass 

sie mit einander zusammenschmelzen; zwischen der Rippe ic 

und dem Innenrande ist die rothe Farbe von Orangegelb ersetzt 

und nach hinten bis zum Anallappen verlängert. Diese rothe 

und gelbe, winkelige Querbinde ist von drei metallischen Linien 

(einer fast geraden, violett-silbernen zwischen 3 und 2, einer 

stark u-förmig gebogenen zwischen 2 und rc und einer, mehr 

blauschillernden, gegen den Anallappen gerichteten in der Zelle 

ıb) durchzogen. Der Anallappen ist unten tief schwarz, an 

der Spitze schmal weiss und am Hinterrande der schwarzen 

Farbe mit grünen Schuppen bedeckt; in der Zelle ıc steht am 

Saume ein grauer schwarzbeschuppter Fleck und in der Zelle 2 

ziemlich weit vom Saume ein tief schwarzer Fleck, welcher auf 

der inneren Seite von der rothen Querbinde, übrigens aber von 

der weissen Grundfarbe begrenzt wird. Die Stirn ist weiss mit 

einer T-förmigen schwarzen Zeichnung. Der & hat an der Wur- 

zel der Vorderflügel einen sehr grossen, fast die ganze Mittel- 

zelle bedeckenden, glänzenden, grauen Fleck, welcher in der Mitte 

mit grossen, aufgerichteten, braunen und gelben Schuppen be- 

kleidet ist. Dieser Fleck ist von der grossen, unten mit einem 

schwarzen Haarpinsel bekleideten Ausbuchtung des Hinterrandes 

der Vorderflügel bedeckt. Das 2 ist unten dem & ganz ähn- 

lich, weicht aber oben durch die grössere Ausdehnung der schwarzen 

Grundfarbe, welche am Saume der Hinterflügel auch in der Zelle 2 

einen sehr grossen Fleck bildet; die auch beim & vorhandenen zwei 

Flecke der Zelle 1 c sind beim Q durch einen wezssen Fleck getrennt. 
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255. Jolaus (Epamera) pollux n. sp. 

œ. Supra late coeruleus, haud virescens; subtus albus; 

alis anticis supra costa usque ad basin, dimidio fere apicali et 

margine exteriore usque ad angulum posticum nigris, posticis 

margine costali apiceque late nigris, margine exteriore angustis- 

sime, margine interiore ad costam 1b, macula marginali cellule Ib. 

cum priore connexa nec non puncto submarginali in cellula 2 nigris; 

lobo anali nigro, viridisquamoso, basin versus macula rufa termi- 

nato; alis infra lineis duabus, tenuissimis, fuscis, submarginalibus; 

anticis adhuc striga transversa ad apicem cellule; posticis ma- 

culis duabus atris, prima in cellula 2 cingulo aurantiaco cincta, 

altera ad angulam ani intus plaga rufescente definita, hac plaga 

plus minus squamis metallicis ornata ramos duos, unum ad apicem 

coste 1a, alterum ad cingulum macule alterius emittente ; caudis 

nigris albo-ciliatis, prima (ad costam 1b) ceteris longiore, tertia 

brevi, 2 mm. circiter longa; penicillo alarum anticarum atro, 

macula farinacea alarum posticarum quam in 7. bellina paullo 

minore; fronte crocea, basi alba; pedibus albis, tibiis tarsisque 

extus nigro-maculatis. — Long. alar. exporr. 27—29 mm. 

Itoki, N’Dian. — März, Mai. — 3 oo’. 

F. pollux ist offenbar mit dellina nahe verwandt, hat aber 

eine reinere, nicht in Griin spielende blaue Farbe auf der Oberseite, 

einen rothen Fleck am Analwinkel, eine orangegelbe Stirn und eine 

anders gezeichnete Unterseite der Hinterfliigel. Er erinnert auch 

etwas an cyf@zs HEW., wenn aber HEWITSONS Figur richtig ist und 

cyleis, Wie DRUCE angiebt eine Argzolaus ist, kann pollux nicht 

dieselbe Art sein. 

256. Jolaus (Argiolaus) cæsareus n. sp. 

o. Alis supra lete virescente-coeruleis; anticis margine 

costali (basi coeruleo-consperso) dimidioque apicali nigris, colore 

coeruleo ab apice cellule discoidalis ad apicem costæ 1:æ fere 

recte truncato; posticis ad marginem costalem pallide coeruleis, 

at omnino non nigris; margine interiore, lobo parvo anali albo- 

maculato lineaque tenuissima marginali inter lobum analem et 

costam 6:am, ad basin caudarum paullulum ampliata, solum 

nigris; alis infra niveis, anticis unicoloribus, ad marginem lævis- 

sime cinerascentibus, penicillo magno lutescente ad medium mar- 

ginis postici instructis; posticis linea obsoleta, abbreviata nigra 
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ante angulum analem, puncto parvo nigro, intus rubro, submar- 

ginali in cellula 2, macula nigra et rubra, coeruleo-squamosa in 

lobo anali lineaque tenuissima marginali, ab angulo ani ad 

costam 6:am ducta, nigra ornatis; cauda prima longissima (16 

mm. longa), supra nigra albo-marginata, infra alba nigro-mar- 

ginata, apice paullulum dilatata, obtuse rotundata et utrinque 

alba; cauda secunda duplo breviore, tertia (ad costam 3) bre- 

vissima, dentiformi, obtusa; alis posticis valde transverso-elonga- 

tis, margine antico brevissimo et apice latissime rotundato, supra 

ad basin macula magna grisea, nitente et pone maculam ad 

marginem penicillo pallido retroverso instructis; fronte fusca, 

basi alba, utrinque late niveo-marginata; pedibus niveis, tibus 

tarsisque extus linea nigra ornatis, — Long. alar. exporr. 44 mm. 

Itoki. — März. — 1 ©. 

Diese wunderschöne Art gehört in die Nähe von lukabas 

DRUCE, julius STAUD. und jwlus Hew., unterscheidet sich aber 

von allen mir bekannten Arten durch den Pinsel am Vorder- 

rande der Hinterflügel, durch die bis zum Vorderrande ganz 

blauen Hinterflügel und durch die Form der Hinterflügel. Diese 

sind nämlich von der Wurzel bis zur Spitze der Rippe 7 nur 

15 mm. lang, vom Vorderrande bis zum Analwinkel aber 23 

mm. breit und der Vorderrand geht so allmählig in den Aussen- 

rand über, dass sie mit einander fast einen Halbkreis bilden. 

Nach Druce’s Beschreibung muss die Unterseite von /ukabas 

der Unterseite von cesareus sehr ähnlich sein; bei cesareus 

sieht man jedoch keine Spur der schwarzen Saumflecke auf der 

Oberseite der Hinterflügel. Die blaue Farbe ist von oben und 

von der Lichtseite gesehen stark grünlich, wenn man aber die 

Flügel schief von der Schattenseite betrachtet, nehmen sie einen 

tief blauen, etwas in violett spielenden Farbenton an. Beim vor- 

liegenden Stücke sind die Vorderfliigel am Ende des Vorder- 

randes bräunlich. 

257. Jolaus alcibiades Kırey Cat. D. Lep. p. 4900. 

(1871). — Druce An. N. H. (6) 8 p. 146 (1891). —  Timon 

Donov. Nat. Repos. 3 t. 97 (1825). — yulianus STAUD. Iris 4. 

P. 744%. fre) (eson): 

Ekundu. — Juni. — I QG. 
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Cupidesthes n. gen. 

Diese Gattung ist mit Zycenesthes sehr nahe verwandt und 
weicht nur durch die ganz nackten Augen, durch den fast gera- 
den Vorderrand der Vorderflügel, durch den vor dem Analwinkel 
deutlich ausgeschnittenen Innenrand der Hinterflügel und durch 
den viel kräfiigeren Bau des Körpes und der Flügel von 
Lycanesthes ab. Hierdurch erhält die Art-einen ganz anderen 
Habitus und ist einer Afz/ola mehr ähnlich als einer Zyc«- 
nesthes. 

258. Cupidesthes robusta n. sp. Alis supra coeruleis, 

anticis margine costali usque a basi, dimidio apicali et margine 

externo latissime nigro-fuscis, posticis margine costali, apice usque 
ad costam 4:am, margine interno, costis costulaque transversa 

nigris; alis infra albescentibus, anticis macula ovali albocincta 
in medio cellule discoidalis alteraque magna irregulari ad apicem 
cellule fuscis et pone medium serie duplice, valde irregulari 

lunularum fuscarum maculas colore fundi includentium ornatis et 
marginem versus infuscatis; posticis ad basin et summo apice 
tantum paullulum infuscatis, ante medium serie transversa macu- 
larum 4, ad apicem cellulæ macula magna quadrangula fuscis, 
albocinctis et pone medium serie ut in anticis formata ornatis, 

ad angulum ani punctis 4 nigris, viridi-squamosis (2 in area 1c 
singulaque in 1b et 2); corpore supra,fusco, infra niveo; pedi- 
bus nigro-annulatis: palpis niveis articulo ultimo nigro; fronte in 
medio macula magna fusca ornata. — Long. alar. exporr. 32 mm. 

Kitta. — April. — 1 œ(?). 
259. Lycænesthes sylvanus Drury Ill. Exot. Ins. 2. t. 

Beta rs). —-SFAUD.” Exot. Sthin 7p. 273 (1388); —= 
© locra Prôrz Stett. E. Z. 41 p. 203 (1890). —? © moncus 
PAR Spee. Ins 2p. 173 (1371); BUTLER Kabr. Lep. p: 188 
riens 104.61.870). 

Itoki, Kitta, N’Dian, Itoki N'Golo, Bonge. — Februar, März, 

Mai, Juni, Dezember. — 6 So, 3 28. 
Die westafrikanische sy/vanus ist wie schon STAUDINGER 

(l. c.) bemerkt hat vom sydafrikanischen /emnos HEW. (= sylva- 
nus TRIMEN) so verschieden, dass er wenigstens als besondere 
Lokalrasse betrachtet werden muss. Die breite Querbinde auf 

der Unterseite der Vorderflügel ist bei sy/vanus an der Rippe 4 
nicht gebrochen und die Punkte an der Wurzel der Hinterflügel 
schwarzbraun, nicht röthlich. Noch mehr weicht das 9 ab, in- 
dem es oben ganz ohne Spur von Blau ist. 

260. Lycænesthes ligures HEW. Trans E. Soc. 1874 p. 
329,117 D, Lep.-p. 220.4. 90 f: 1, 2 (1878). 
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Bonge. — November. — 1 gg. 
261. Lycænesthes musagetes HOLLAND Ent. News 4 p. 

25 (1895). 
N’Dian. — Mai — 1 g. 

HOLLAND'S Beschreibung stimmt mit dem vorliegenden Stücke 
ganz überein das ausgenommen, dass die Unterseite ganz wie bei 
Ligures braun und nicht »blackish» ist. 

262. Lycznesthes levis Hew. Ill. D. Lep. p. 221 t. o1 

f. 21, 22 (1879) —,.SMITH & Kinsey Rhop. Exot: 27 Encens 
Afr DES tA TI 13 (1894). 

Itoki. — Februar. — I 

Das Stück ist etwas beschädigt und kleiner als die Abbil- 
dung des 2 von SMITH & KIRBY, stimmt aber in der Zeichnung 

der Unterseite mit Fig. 13 gut überein; auf der oberen Seite 
der Hinterflügel fehlt die innere weisse Querlinie. 

263. Lycænesthes sp. 
Camerun. — I 9. 
Eine sehr kleine (17 mm.), wahrscheinlich neue Art, die 

ich doch nach dem einzigen etwas beschädigten Stücke nicht 

beschreiben will. Sie gehört wie die vorhergehenden zu der 
Gruppe, bei welcher die Vorderflügelwurzel unten bis zur Spitz 
der Mittelzelle unbezeichnet ist. 

264. Lycænesthes larydas CRAMER Pap. Exot. t. 282 
1.71. (1780). "FEW. JD Lep. pp. 2224-0602 40" MOMS 
— TRIMEN S. Afr. Butt. 2 p. 96 (1887). — Kersten?! GERST. 
Archiv f. Naturg. 1871 p. 359; Deckens Reise 3. p. 373 t. ı5 

f. 5 (1873). 
Itoki, Kitta, Bonge. — Jänner—März, Oktober, November. 

nr ches: 
Die Go variieren sehr in der Grösse; der kleinste misst 

nur 20 mm., der grösste aber 29 mm. zwischen den Flügel- 
spitzen. 

265. Lycænesthes lysicles HEW. Tr. E. Soc. 1874 p. 

349; IN. Dep. p.%224 1.911.215, 7021878). 
Itoki. — Februar. — 1 Jg. 

Die Palpen sind anliegend beschuppt ohne Spur von Borsten. 
266. Lycænesthes lachares Hew. Ili. D. Lep. p. 22 

BE RE 42441070) 

Bonge. — Oktober, November. — 4 oo’, 1 Q. 

Das 2 stimmt unten fast ganz mit HEWITSONS Figur über- 
ein, oben aber fehlt der gelbe Fleck der Hinterfliigel und der 

schwarze Augenfleck der Zelle 2 ist nicht mit Gelbroth um- 
geben. Der ist bisher nicht beschrieben worden und weicht 
oben sehr vom ® ab. Er ist oben schwarzbraun mit einem 
grossen halbdurchsichtigen, in Dunkelviolett schillernden Fleck 

100 



AURIVILLIUS: TAGFALTER AUS KAMERUN. 217 

auf der Mitte der Flügel; dieser Fleck bedeckt auf den Vorder- 
fügeln den grössten Theil der Zelle 1b, mehr als die Hälfte 
von 2 und die Wurzel der Zelle 3, auf den Hinterflügeln dage- 

gen die Zellen 2—5, eine breite Saumbinde doch frei lassend. 
Unten sind die schwarzen Zeichnungen fast wie beim ® ange- 
ordnet, aber viel grösser und dicker und darum weniger von der 
weissen Grundfarbe frei lassend. Zachares & kommt auch dem 
L. pulcher Sm. & Kirpy nahe und ist auf der Unterseite der 
Vorderflügel fast ganz wie diese Art gezeichnet, auf den Hinter- 

- flügeln aber ist die Zeichnung anders, besonders dadurch dass 

die dritte grosse, am Innenrande sehr, erweiterte Querbinde 
bei /achares nicht vorhanden ist. Die Palpen unten mit kurzen 
Borsthaaren. 

267. Lycænesthes lamprocles HEW. Ill. D. Lep. p. 225 

(ROTE 311878): 
N’Dian. — Mai. — I g. 

Die Palpen unten anliegend beschuppt ohne Borsten. 

268. Lycænesthes ?lyzanius HEW. Ent. M. Mag. 11 p. 
Ron 00334 UNIL LepMDr 226 t. gm f.27, 2% (1878), 

Bonge. — December. — 1 ©. 

Das Stück ist schlecht erhalten, aber jedoch oben viel dunkler 
als HEWITSONS Figur; die Bestimmung ist unsicher. 

269. Lycænesthes (Triclema) coerulea n. sp. 
Alis supra violascente-coeruleis, micantibus, anticarum mar- 

gine costali et exteriore ad apicem latiore. angulum ani versus 
evanescente, posticarum margine costali ad costam 6:am et in- 
teriore ad costam ıb nigro-fuscis, linea tenui marginali nigra, 

in alis posticis intus linea alba definita, ad lineam albam ma- 
culis 5 submarginalibus nigris; alis subtus nigro-fuscis strigis 

albis transversis fere omnino ut in Zrzclema phoenicis KARSCH. 
ornatis, at posticis ocellis Zrzbus marginalibus nigris, viridisqua- 
mosis (1:0 ad apicem coste 1b, 2:0 rwbrocincto in area 2, 3:0 
in area 3) præditis; palpis subtus nigrosetosis. — Long. alar. 
exporr. 22 mm. 

Itoki. — Februar. — 2 fs. 

Eine durch die Zeichnung der Oberseite und die drei Augen- 

flecke der Unterseite von allen anderen leicht getrennte Art. 

270. Lycænesthes (Triclema) phoenicis KARSCH. B. E. 
Zi BSG BA 22% (1893): 

Kitta, Bonge. — März, September, Oktober. — 4 Jo. 

Diese Stücke stimmen mit dem Typus im Berliner Museum 
völlig überein. Die Palpen sind unten stark haarig. 

271. Lycænesthes (Triclema) turbatus SMITH & KIRBY 
hop. “Exot: 26° Lycæn: Afr. p. 105 t. 23 f. ı1, 121 (1893), 

Kitta. — April. -- 1 æ. 
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Der & ist kleiner und besonders unten viel dunkler als das 

von SMITH & KirBy abgebildete 9, stimmt aber sonst gut mit 
der Figur überein. Die Palpen sind unten kurz borsthaarig. 

272. Lycænesthes (Triclema) lamias HEw. Ill. D. Lep. 

przez OT. fl 25, 208087). 
Kitta. — März. — 1 9. 
Die Palpen anliegend beschuppt ohne Borsten. 

273. Lycænesthes (Triclema) fasciatus n. sp. 
Alis subtus albidis signaturis nigris fere ut in Z. Staudinger! 

SMITH & KIRBY formatis et ordinatis, posticis ocello nigro viri- 
disquamoso et fulvo-cincto in area 2, ocello anali autem minuto 
vel nullo. Palpis subtus adpresse squamosis plus minus setosis. 
— Long. alar. exporr. 19—21 mm. 

SA. Alis supra fuscis; anticis cellula discoidali et area I b 

fere omnino ut in Z. /evz Hew. obscure violascentibus, posticis 
cellula discoidali et parte interiore cellularum ı b—4 etiam fere 
ut in specie jam memorata lineisque duabus marginalibus parum 

distinctis violascentibus. 

9. Alis supra fuscis fascia angusta communi, submargi- 

nali, arcuata, strigis albidis composita, posticis adhuc lineis dua- 

bus marginalibus albidis ornatis. 
Itoki, Monjange (DUSÉN), Bonge. — Jänner, Februar, April, 

November. — 2 oo’, 3 QQ. 
o und ® wurden von Ingenieur P. DusEN in Copula gefan- 

gen, Die Art steht dem Z. SZaudinger! ohne Zweifel ziemlich 
nahe. Das © unterscheidet sich durch die helle Querlinie von 
allen übrigen mir bekannten Weibchen dieser Gattung. 

274. Lycænesthes (Triclema) sp. 
Bonge. — October, November. 2 99. 
Auch diese mit der vorigen nahe verwandte Art ıst wahr- 

scheinlich neu. Da ich aber den & nicht kenne, will ich die 

Art jetzt nicht beschreiben. 

275. Lycænesthes (Triclema) meander PLÖTZ Stett. E. 
7. p. 202 (1880). 

Itoki, Veväka. — Februar, Juni. — 2 IS, 3 22. 

Ich habe die Art mit dem typischen Stücke in Greifswald 
verglichen. Sie ist mit L. Zusones HEW. sehr nahe verwandt, 

hat aber einen weit kleineren rothen Fleck (nur in der Zelle ı b) 
der Vorderflügel und eine etwas verschieden gezeichnete Unterseite. 
Das 9 hat wie immer bei den Lycenesthes-Arten viel kleinere 
und schmalere schwarze Zeichnungen auf der Unterseite, wodurch 

die weisse Farbe weit mehr hervortritt. 

276. Cupido heritsia Hew. Exot. Butt. Lÿcæna. t. 1 f 
11,052 (1870). 

N’Dian. — Juni. — 2 go, 1 2. 
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277. Cupido Falkensteini DEWITZ N. Acta Acad. Nat. 

Cur. 41: 2 nio 2 p. 32 t. ı f. 5 (1879). — juba BUTLER Fabr. 
ep ps woz) ts 2 fy 9 (1869) (nec: FABR,): 

Bonge. — November. — 1 gg. 
Die wahre 76a FABR., deren Typus noch im Museum Hav- 

niæ aufbewahrt ist, ist eine Zycenesthes-Art und wurde neulich 
von STAUDINGER als Pseudodipsas Dewitzi beschrieben und 
abgebildet. 

278. Cupido carana Hew. Exot. Butt. Lycæna t. 1 f. 6 
- (1876). 

Itoki, N’Dian, Bonge. — Januar, Mai, September—Novem- 
ber. 9 Jg. 

Die schwarzen Flecke der Unterseite sind grösser und etwas 

mehr unregelmässig angeordnet als in HEWITSONS Figur. 

279. Cupido (Oboronia) punctatus DEWITZ Nov. Acta 
Arad N Gür. 4222: no) 2 pesant, 1s1(r870) wloren 
STAUD. Exot. Schmett. 1 pr 271 t. 94 (1887). 

Itoki, Kitta, N’Dian, Bonge. — Januar, Februar, April, Juni, 

Oktober, November. — 9 So, 3 $8. 

280. Cupido (Oboronia) ornatus Map. An. E. Fr. (6) 
BOD.) 24h. 2-0f))6 (1800). 

Var. vestalis STAuD. (in litt.) n. var. -A forma typica 
differt alis posticis supra omnino ut in C. punctato DEW. linea 
submarginali fusca ornatis. 

N’Dian. — Mai. — 1 gg". 

Von den Obdoronia-Arten haben Güssfeldti Dew. (= elorina 
STAUD.) und punctatus DEW. ein deutliches Schwänzchen an der 
Spitze der Rippe 2 der Hinterfliigel. Zlorea FABR. (DoNov.) und 
ornatus MAB. sind dagegen unbeschwänzt. Diese beiden sind 
vielleicht sogar identisch. Nach Donovaxs Figur sollte e/orea 
einen schwarzen Punkt auf der Unterseite der Vorderflügel 
am Vorderrande haben. Eine solche Odoronza ist bisher nicht 
wiedergefunden, und es wäre darum möglich, dass die Vorderflü- 

gel des Fabriciuschen Typus von einer Zarinopoda stammten. 

281. Cupido hippocrates FABR. Ent. syst. 3:1 p. 288 
(4793). — Downov. Ins. India t. 45 f. 3 (1800). — TRIMEN S. 
Afr. Butt. 2. p. 35 (1887). — Mas. Hist. Mad. Lep. 1 p. 203 
t. 26 f. 4—7 (1887). 

Itoki. — Januar. — 1 J. 
282. Cupido lingeus CRAM. var. darius MAB. Bull. Soc. 

Zoo Erie gp. 28098874); Hist. Mad, Lep: 1 °p.: 270: t. 2006 
13—15 (1887). 

Itoki, Bonge. — Januar—Februar. — 2 Sy, 3 PP. 
Die Stücke aus Camerun stimmen völlig mit MABILLES 

Figuren überein und sind von Stücken aus Süd-Afrika durch die 
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hellere Grundfarbe der Oberseite und die etwas geringere Grösse 

verschieden. 
283. Cupido mirza PLOTZ Stett. E. Z. 41 p. 203 (1880), 

— occidentalis BUTLER Pr. Z. Soc. 1887 p. 571 (1888). — 
cassioides CAPRONN. An. E. Belg. 33 Bull. p. 121 (1889). 

Itoki (DusEN), Kitta, Bonge. — März, Oktober, Dezember. 
— 12 SS. 

Diese schon dreimal beschriebene Art ist mit zzorzgza WAL- 
LENGR. sehr nahe verwandt, aber grösser, oben mehr rein blau 
mit einem weit schmaleren schwarzen Saume. Unten ist der 
Augenfleck der Zelle 2 grösser und nach innen stets gelbroth. 

284. Cupido togara PLÔTZ Stett. E. Z. 41 p. 202 (1880). 
N’Dian, Itoki Na N’Golo. Bonge. -— Mai, Juni, November. 

+ 20 ete I 2. 

Nur durch die blaue mit mässig breitem schwarzen Saume 

versehene Oberseite von cylus Cr. verschieden. 
285. Cupido sichela WALLENGR. Lep. Rhop. Caftr. p. 37 

(1857). — TRIMEN S. Afr. Butt. 2 p. 61 (1887). — dexamene 
Druce Ent. M. Mag. 23 p. 203 (1887). 

Itoki, Kitta. — Januar, April. — 2 ©. 
286. Cupido telicanus LANG. Verz. Schm. p. 47 (1789). 
Itoki, Kitta. — Januar, April. — 2 Yo. 
287. Cupido asopus HoPFFER Monatsb. Ak. Wiss. Berlin 

1855 p. 642; Peters Reise Ins. p. 410 t. 26 f. 13—15 (1862). 
—  TRIMEN JS, Airs Butts 2p. 164887). 

Itoki, Bonge, — Januar, Dezember. — 1 ©, 2 PQ. 

Diese Art fällt wahrscheinlich mit »zalathana Boisb. zusammen, 
288. Cupido lysimon HöBN. Eur. Schm. f. 534—5. (1798). 

TRIMEN S. Afr. Butt. 2. p. 45 (1887). 
Itoki, Kitta, Bibundi. — Januar, März, April, Dezember. 

Erg TR, II PS. 

ERKLÄRUNG DER TAFEL. 

Tafel 2. 

Fig. 1. Raupe von Zewitsonia Kirbyi DEWITZ; 1a, 1b die Puppe. 
» 2. Puppe von Mylothris jaopura KARSCH. 

3. Raupe von SIG iphis DRURY; 3a, 3b die Puppe. 
STAG » » Jorestan CRAM.; s4a,4b » 
US > » ER leander PLOTZ; 5a Kopf der Raupe von 

vorne gesehen; 5b, 5c die Puppe. 
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DEN ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS I STOCK- 

HOLM SAMMANKOMST Å HOTEL PHCENIX 

DEN 27 APRIL 1895. 

Sedan ordföranden, professor CHR. AURIVILLIUS, helsat de 

talrikt församlade medlemmarna välkomna, anmälde han att sty- 

relsen beslutit kalla följande personer till ledamöter af förenin- 

gen, nämligen professorerna AUGUST WILHELM QVENNERSTEDT 

och DAVID BERGENDAL i Lund på förslag af professor AURIVIL- 

LIUS; godsegaren Stars ADOLF von Post (Asgard, As), amanu- 
ensen SIMON BENGTSSON (Lund) och lektor ERNST ADLERZ (Ore- 

bro) pa förslag af kapten GRILL; lektor HAMPUS WILHELM AR- 

NELL (Gefle) pa förslag af d:r F. TRYBOM; direktör OTTO ReEp- 

LUND (Husby, Munsö s:n) på förslag af direktör LYTTKENS 

samt jägmästaren ERIK G:SON HJORT på förslag af byråchefen 

MEVES. 

Genom döden hade föreningen förlorat sin ledamot öfver- 

kammarherren, grefve ADAM LEWENHAUPT på Sjöholm. 

Till sammankomsten hade utkommit och utdelades ett dub- 

belhäfte (1 och 2 för 1895) af Entomologisk Tidskrift. 

Med anledning af frih. FABIAN BARNEKOWS vid f6regaende 

sammankomst väckta förslag, att föreningen till mosskulturföre- 

ningens årsmöte instundande sommar vid Örbyhus skulle iord- 

ningställa en samling skadeinsekter, ansåg föreningen att något, 

om äfven i mindre skala, skulle i denna väg kunna åstadkom- 

mas. Ordföranden uppmanade medlemmarna att före den 28 

instundande juli till Örbyhns under frih. F. BARNEKOWS adress 

insända hvad som kunde på den korta tiden anskaffas af 

skadeinsekter, om möjligt med tillhörande skadade växtdelar. 

Förste fiskeriassisten, d:r FıLıp TRYBOM, höll därefter ett 

med synnerligt intresse afhördt och hufvudsakligen på egna 
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undersökningar grundadt föredrag om s. k. bläsfotingar (physa- 

poder). Dessa sma insekter bruka uppehålla sig uti samt göra 

partiella skador pa axen hos sädesslag och andra gräs. Med 

partiella skador menade föredraganden sådana, som i regeln blott 

omfattade enskilda småax, blommor eller korn, eller vid hvilka 

blomställningens hufvudaxel icke helt förvissnade. I vårt land 

vore Phloeothrips frumentaria den bläsfotingart, som åstadkomme 

de största skadorna, framför allt i rägaxen. Att emellertid »gall- 

ax» eller förkrympta småax genom brist på tillräcklig näring o. 

s. v. ofta uppstode i stor mängd, synnerligast vid nedre delen 

af axen, utan att blåsfotingar eller andra insekter vore orsak 

härtill, påpekades och visades å företedda ax. Man hade ofta 

velat skrifva äfven dessa missbildningar på blåsfotingarnas räk- 

ning. Phloeothrips frumentaria uppträdde hos oss sistlidne 

sommar talrikare än vanligt. Dess larver hade t. ex. vid Söder- 

telje förefunnits i sådan mängd, att man fann 5—30 i ungefär 

två rågax af tre den tid, då kornen började blifva fullvuxna. I 

Skåne och Halland hade den varit jämförelsevis fåtalig, kring 

Mälaren och Hjelmaren samt för öfrigt i Örebro län hade den 

däremot uppträdt i stor mängd. I Ryssland hade dessa djur i 

medlet af åttiotalet på vissa trakter fördärfvat ända till sex sjun- 

dedelar af rågskörden. Professor LINDEMANN gjorde då den upp- 

täckten, att djuren öfvervintrade i den afskurna sädesstubben, 

samt rekommenderade därför att tidigt på hösten djupplöja sådana 

fält, där insekterna varit mest talrika, samt hopsamla och upp- 

bränna stubben. Emellertid hade hvarken hos oss eller på andra 

hall, där man gjort observationer, Phloeotlwips frumentaria 

anträffats i stubben, annat än möjligen i mera enstaka indi- 

vider. 

På en annan bläsfotingart, Phloeothrips ulmi, som före- 

draganden sistlidne sommar anträffade i talrika kolonier i Kalmar 

län, hade han gjort den betydelsefulla upptäckten, att pupporna hade 

tre (man hade förut endast antagit två) i många afseenden alldeles 

bestämdt skilda stadier, att de bytte om hud tre gånger, och att 

mundelarnas byggnad visade, att detta skedde utan att någon 

föda förtärdes allt ifrån ôfvergängen från larv till puppa samt 

tills den utvecklade insekten framkommit. De tre puppstadierna 

beskrefvos. 
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Kapten CLAES GRILL förevisade 11 af honom under förli- 

den sommar funna och à sid. 78 i tidskriften omnämnda för 

Sverige nya arter coleoptera. 

Föreningen hade 1894 varit i stånd att utdela två vandringssti- 

pendier, ett å 60 kr. till studeranden vid Göteborgs realläroverk 

RAGNAR INSULANDER och ett å 50 kr. till studeranden vid Vexiö 

högre elementarläroverk JANNE LINDQVIST. Från den förre hade 

en mera utförlig reseberättelse, från den senare en förteckning 

"öfver under färden gjorda fynd till föreningen inkommit och 

refererades af sekreteraren. i 

Professor CHR. AURIVILLIUS anmälde och refererade den 

nyligen utkomna förra delen af: »Förteckning öfver Skandina- 

viens, Danmarks och Finlands Coleoptera, jämte deras synonymi 

och geografiska utbredning» (184 sidor) af CLAES GRILL; hvar- 

efter han förevisade ett synnerligen praktiskt för insektstudium 

afsedt mikroskop från OTTO TOEPFER i Potsdam. Mikroskopet, 

som tillåter att studera den på nålen uppsatta insekten, är för- 

sedt med 3 okular med 18, 25 och 32 gångers förstoringsför- 

måga, ligger inlagdt i en prydlig låda af mahogni och kostar 

utom frakt och tull 35 mark. 

Efter förhandlingarnas slut intogs gemensam sexa. 

Claes Grill. 

GÅFVA TILL ENTOMOLOGISKA FÖRENINGEN 
FRÅN ÅKERBRUKSDEPARTEMTET I ST. PETERSBURG. 

Obs. Alla arbetena äro på ryska, men titlarne här återgifna på franska. 

Odessa. Commission Entomologique. 

Travaux. 8:0, 

SKATSCHEWSKY, A., Les Sauterelles dans les districts de Cherson et 

de Dniepr en 1884. et REKALO, E. L., Les Sauterelles dans la 

Bessarabie 1884—5. 1886. 37 p. 

Procès-verbal de la séance du 6 octobre 1886. Odessa. 1886. 3 pg. 

MAMOUROWSKY, M., Insectes nuisibles aux jardins de la Crimée, 

Odessa. 1886. 9 pg. 

VIDHALM, I. M, Cecidomyia destructor et autres insectes nuisibles 

de la Bessarabie. Odessa. 1886. 107 pg. I tab. 

REKALO, E., Insectes nuisibles dans les gouvernements de Bessarabie 

et de Cherson. 1886. 24 pg. 
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KRASILTSCHIK, I. M., Les Sauterelles dans le delta de Danube, 

Odessa. 1886. 21 pg. 

VIDHALM, I. M., Oscinis frit var. Odessa. 1887. 42 pg. I tab. 

REKALO, E. L., Les Sauterelles en Bessarabie et Roumanie. Odessa, 

1887. 101 pg. I tab. 

Recherches et Excursions Entomologiques. N:o 1—7, 9--29. 1887— 1893. 

— — , Congrès entomologique. | 

Travaux du 4:me et de 6:me—9:me. Odessa. 1884—1890. 4:0. 

KOEPPEN, TH., Les insectes nuisibles, 1— 3. Petersbourg. 1881—3. 

Programme des recherches, concernant les animaux nuisibles a l’agriculture. 

Odessa. 1884. 3 pg. 4:0. 

REKALO, E., Maladies du turnips en Bessarabie. Odessa, 1889. 7 pg. 

___——, Compte-rendus de l’inspection des vignobles de la partie occidentale 

du district d’Akkerman en 1888. 

Mefiez-vous de la Chrysomela decemlineata, 1877. 4 pg. 

Manuel de destruction des Sauterelles. Odessa, 1876. 28 pg. I tab. 

Gerstecker Les Sauterelles. (traduct. de l’allemand). Odessa. 1878.13 x 90414 

pg. 3 tab. 

L'Anisoplia austriaca procès-verbaux et rapports d'une assemblée de represen- 

tants des Zemstwos en 1881. Odessa, 1881. 136 pg. 

L’Anisoplia austriaca, compte-rendu d’une commission du Zemstwo d’Odessa. 

Odessa. 1879. 40 pg. 

METCHNIKOF, I., Z’Anisoplia austriaca, les maladies de ses larves. Odessa. 

1879. 8:0 32 pg. I tab. 

NERUTCHEF, Z’Anisoplia austriaca et sa destruction. Cherson, 1880. 

LIGIN, V. N., Les machines servant à recueillir !’Azisoplia austriaca, Odessa, 

1881. 8:0. 14 Pg. 

ZORN, Procédé pratique pour la destruction de /’ Anisoplia austriaca, Odessa. 

1880. 12:0. 45 pg. 

L’Anisoplia austriaca et d’autres insectes nuisibles. St. Petersbourg. 1880. 8:0. 

102 pg. I tab. L 

PORTSCHINSKY. J. A., Précis sur les insectes les plus nuisibles aux champs. 

St. Petersbourg. 1891. 8:0, 19 +10+8+8+4+44+8+4+417+7+18+3 

pg. Figg. 
— , Les criquets nuisant aux récoltes dans les gouvernements de Perm, 

Tobolsk et Orenbourg. St. Petersbourg. 1. 2. 1894—5. 8:0. 131 + 32 pg. figg. 

LINDEMANN, C. E., Anisoplia austriaca. Moscou. 1880. 144 pg. I tab. 

CHEVYREFF, I., Ocneria monacha. St, Petersbourg. 1894. S:o. 72 pg. I tab. 

— — , Description des insectes nuisibles aux arbres des Steppes, St. Peters- 

bourg. 1893. 8:0. 143 pg. figg. 

Manuel de destruction des differentes Sauterelles et criquets. St. Petersbourg. 

1894. 8:0. 24 pg. 21 figg. 

Description des insectes les plus nuisibles aux for&ts dans le centre de la 

Russie. St. Petersbourg. 1893. 12:0. 20 tab. col, avec text. 
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EN ENTOMOLOGISK UDFLUGT 

TIL BARDODALEN OG ALTEVAND I JULI 1893 

AF 

J. SPARRE SCHNEIDER. 

Som kjernen af Tromsö amts opland og sävel for turisten 

som naturforskeren det mest lönnende mäl, jeg kan anbefale for 

en lengere og let udförbar sommerudflugt, må ubetinget regnes 

Mälselvens og Bardoelvens dalförer med sine talrige og vidlöf- 

tige forgreninger, sameget mere, som det kun medtager 3 timer, 

fra man i Tromsö gär ombord i dampskibet og til man pä 

Mälsn&s stiger i kariolen for af »Svarten» eller »Kviten» at 

lade sig före længst mulig bort fra alt, som lugter af sö og by. 

For 100 år siden et urland, hvor kun de vilde dyr og 

fjeldets börn på sine flytreiser blev lokalkjendte 1 de mörke, 

vildsomme skoge, står disse dalförer nu som et lysende eksem- 

pel på, hvad et härdfört, nöisomt og sædeligt folkefærd kan 

drive det til, när et viljekraftigt hoved leder de tomme haender, 

hvormed de fleste nybyggere her mätte tage fat. Pä velbyggede 

og velvedligeholdte kjöreveie kan man nu gjennemstreife disse dale 

fra ende til anden, smilende agre og enge lyser en overalt imöde 

mod en baggrund af endnu frodig om end fordetmeste ilde med- 

faren skog af furu og birk, over hvilken atter stolte sneklædte 

tinder reiser sig pä alle kanter, og i rene og velstelte boliger 

modtages man gjestfrit af en intelligent og kjernesund befolkning, 

som i mange stykker er langt foran sine frænder i Österdalen 

og de övrige fjeldbygder, der udsendte disse staute kolonister. 

Og har jeg mange lovord at sige om disse trakters natur og 

befolkning, så har udbyttet af et nermere bekjendtskab fra ento- 

Entomol. Tidskr. Årg. 16, H. 4 (1895). I 15 
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mologisk synspunkt betragtet været ikke mindre gunstigt, dobbelt 

interessant vistnok, fordi her forelå et aldeles uberört felt, hvor 

jeg hidtil har rådet grunden ganske alene, hvor kjert det end 

forresten skulde have været mig engang at kunne före en kollega 

omkring på mine jagtmarker. 

Det var således ganske naturligt, at min förste entomologi- 

ske udflugt i min förste arktiske sommer for 18 år siden-blev 

rettet mod disse trakter, om hvilke jeg både havde lest og hört 

fortælle så meget fordelagtigt, og i de 3 förste uger af juli 1877 

gjennemstreifede jeg da Målselvens dalföre, forövrigt med et 

temmelig magert udbytte, der ikke stemte med forventningerne, 

da sommeren var dårlig, og så er man jo ikke orienteret med 

en gang. Fra slutningen af august til midten af september resi- 

derede jeg atter på Bjerkeng i Overbygden, året efter gik det 

ligedan, og således næsten hver sommer, både I og 2 gange 

måtte jeg did op snart i ornithologisk snart i entomologisk erinde, 

iblandt også som malakolog, og dette blev da årsagen til, at 

jeg endnu ved udgangen af 1892 var forbleven fuldstændig frem- 

med for det andet af de to hoveddalförer, Bardodalen, som som- 

merturisterne fra Tromsö ellers med forkjærlighed pleier at besöge. 

Men på denne made kunde det ikke gå lengere, nu vilde og 

måtte jeg till Bardo, om det nogensinde skulde lykkes; med 

sedvanlig liberalitet bevilgede universitetet et rimeligt reisestipen- 

dium, og den 24 de juli var min dagbog for Bardoreisen afsluttet. 

När jeg efter kun et enkelt besög har indladt mig pä at 

publicere noget over Bardodalens insektfauna, da er grunden helt 

enkelt den, at det er meget uvist, när eller om jeg overhovedet 

atter fär anledning til at gjentage besöget, medens der fra Mäls- 

elvdalen derimod foreligger et sä rigt materiale, at det kan 

danne grundlag for et större specialarbeide. Turen til Bardo 

fremböd forövrigt en særlig interesse derved, at jeg her fik et 

godt indblik i den rent alpine fauna, som hidtil på arktisk om- 

råde, nar Saltdalen og delvis Alten undtages, kun har veret lidet 

undersögt, idet jagtterrenet omkring Altevand ligger i en höide 

af 1 600—c. 2 500', dette svarer till c. 3 000—4 500 fod over 

havet i det centrale Norge, hvor navnlig Dovrefjelds fauna er 

bleven ganske grundigt undersögt bäde af fremmede og indenland- 

ske entomologer og er bleven bearbeidet i en hel række publikationer. 
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I et strälende varmt og meget lovende veir forlod jeg Tromsö 

27 juni og naede ud på aftenen den sædvanlige förste station i 

Mälselven, gjæstgiverstedet Moen, hvor man får udmærket kvar- 

ter, og hvor omgivelserne ogsä i entomologiskt henseende har ad- 

skilligt at byde på. Jeg streifede omkring i skogen etpar timers 

tid til midnat uden at fange noget af betydning, derimod over- 

raskedes jeg i hôieste grad ved at finde birketræerne stærkt be- 

satte med larver af Chermatobia boreata, hvis forekomst på 

arktisk område jeg först i 1892 havde kunnet konstatere ved 

fundet af en sommerfugl på selve Tromsöen, hvorimod brumata 

nok bliver at stryge at den arktiske fauna, sävidt jeg kan forstä. 

Moen er den sikreste lokalitet for Bembid. lapponicum, som jeg 

opdagede her allerede i 1877, men man mä passe på, nar der 

ikke er flom i elven, thi isäfald får man nok söge forgjæves, og 

det har jeg næsten altid senere gjort, det gik mig da ikke bedre 

denne gang heller! Når resultatet af mine entomologiske under- 

sögelser i Målselven i sin tid fremlægges, skal der nok blive 

anledning til at få höre om andre findesteder både for 5. lap- 

ponicum og mange andre dyrebare krybende og flyvende Znio- 

ma, men nu ma vi fortsætte videre til Bjerkeng i Overbygden 

c. 45 kil. lengere op i dalen, hvor jeg skal hente min ven og 

kyndige assistent BERSVEND og muligens gjöre nogen fängst af 

Arg. polaris, som jeg ikke har seet siden 1884. Desværre slog 

veiret nu om til regn med lav temperatur, og de 4 dage på 

Bjerkeng blev aldeles resultatlöse, derimod kunde BERSVEND præ- 

sentere mig en særdeles vakker J' af Diston pomonarius, som var 

ny for Tromsö amt, samt et större antal C7zd. 2ncursata, som han 

havde fanget dagen för min ankomst tilligemed nogle alminde- 

ligere sager. 

Om eftermiddagen den 3 juli drog »Ungbrunen» os lystigt 

nedover dalen igjen i et prægtigt veir. Vi overnattede hos BER- 

SVENDS svigerforældre på den store gård Kirgisnes, hvor jeg af 

larver tagne på Salix fik en mig helt fremmed Gelechia(?), og 

medens BERSVEND den næste morgen tog med sæterfolket til den 

höitliggende Iselvdal for derfra over de vilde fjelde at söge ned 

i Bardo, mätte jeg med bagagen holde landeveien helt ned til 

Fredriksberg, hvor man på færge sætter over den her meget 

imponerende elv, som lige hidop kan befares af vedjagter, de 
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såkaldte »kumser». Straks efterat have passeret Bardogrænsen, 

henimod Finsund, blev jeg opmærksom på, at den ellers så fro- 

dige birkeskog her stod aldeles bladlös og for störste delen gan- 

ske udtörret over store strekninger, og her fik jeg da de förste 

- efterretninger om den forfærdelige herjing af Cid. dilutata året 

i forveien, der er den voldsomste, man nogensinde har været 

vidne til her nord og vistnok uden sidestykke i forstentomolo- 

giens annaler. Uden nogetstedts at gjöre holdt fortsatte jeg til 

det deilige Sætermoen, hvor man får udmeerket » prekkevering», 

som man siger hos os, og som vistnok vilde egne sig ypperligt som 

fast station for et længere ophold, men hvor jeg nu kun stand- 

sede for natten. 

Bardo ejer de samme naturskjönheder som Mälselven. En 

bred stille elv slyngende sig mellem lövkransede bredder, stolte 

rækker af sneklædte fjeldkolosser på 4—5000 som en mur på 

begge sider, alt uopdyrket land dækket af tidligere frodig men 

nu ilde medfaren skog af furu og de vanlige lövtraer, men Bardo 

har dog en lidt anden karakter, idet fjeldene rykker meget tettere 

sammen, styrtningerne er brattere, og sä fattes aldeles större 

myrstrækninger, hvad der for entomologen er en stor feil ved 

landskabet. Til gjengjæld forekom vegetationen mig dog krafti- 

gere, sävel hvad lövtrer som de lavere planter angär, og som- 

mertemperaturen er höiere i dette lune lukkede dalföre. Pa op- 

turen den næste morgen passeredes fortvæk lokaliteter, der så 

yderst lovende ud, men da det var bestemmelsen först at standse 

for et længere ophold ved den bekjendte gård Strömsmo, hvor 

jeg havde sat BERSVEND stevne, gjordes kun stands en enkelt 

gang for at inspicere nogle Argynnis, der flöi ved veikanten, 

men som kun viste sig at vere exphrosyne i almindelig dragt. 

Overhovedet syntes jeg, der så foruroligende insektfattigt ud, 

og denne anelse slog desværre ikke feil; siden 1885 har vi her- 

oppe havt mere eller mindre insektfattige år, og 1893 var et af 

de varste. 

Strömsmo er en af de överste gårde i dalen og ligger på 

en flad sandmo ved elven, der her udvider sig til et större 

bassin, hvor sportsfiskeren i den gunstige årstid har ypperlig an- 

ledning til at dyrke sine interesser. Hos hædersgubben PER 

STRÖMSMO får man overflödigt og velstelt husrum, ja bedre 
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kvarter findes ikke på lang led, men alligevel er dette sted neppe 

det heldigste for en entomolog, om her end i gode sommere må 

kunne päregnes et tilfredsstillende udbytte, kun ikke af arter, 

der foretrekker myrbund, da sådan ganske fattes. Det vil kan- 

ske forekomme l&seren som en urimelig pästand, men alligevel 

tror jeg sikkert, at den forholdsvise insektfattigdom omkring 

Strömsmo skriver sig fra de her i uhörte masser forekommende 

stakmyrer (Æormica rufa)! Overalt, pa veie, på stubber og 

buske, ja pa selve gårdstunet yrer det af »maur» i et overmäl, 

som jeg intet andet sted har observeret eller kunnet gjöre mig 

nogen forestilling om. Det er jo klart, at myrerne må fortære 

en mængde larver og pupper både höit og lavt, og det var mig 

straks päfaldende, hvor sparsomme Coleopterne var, ligeså Geo- 

metre og Micros i de frodige lier ja af bladhvepse kunde jeg pa 

hele reisen kun opdrive et eneste eksplr af Zmphytus rufipes 

og et af Hylotoma ustulata, og dog var indsamling af Tenthre- 

dinider et af reisens fornemste formåll Det var så erkjendt af 

alle i dalen, at myrerne var de bedste vogtere af lövskogen mod 

dens arvefiende (id. dilutata, at man flere steds havde försögt 

at kjöre myretuer i læssevis til steder, hvor de för ikke fandtes, 

idet myrerne kun forekommer på visse strækninger, hvor da 

skogen også ganske rigtig havde lidt lidet eller intet, således 

som tilfeldet blandt andet også var med Strömsmos omgivelser. 

Inde på skogslätterne, hvor der kun stod lövtrer, og grunden 

var noget fugtig, samt hôiere op i lierne henimod trægrænsen, 

mærkede vi straks et rigere insektliv, og her gjorde vi da også 

en tålelig fangst af sommerfugle, medens Coleoptera den hele tid 

kun viste sig meget sparsomt. 

Da BERSVEND mod forventning endnu ikke var indtruffen, 

gik jeg straks igang med at rekognosere i de nærmeste omgi- 

velser men med yderst nedsläende resultat. Ingen Coleoptera at 

se, en slidt exphrosyne, Cid. montanata i friske eksplr., det var 

hele udbyttet af Macros, og af Micros var fangsten næsten ligesä 

mager: Penth. schulziana og sororculana, Graphol. aspidiscana, 

Incurv. oehlmanniella, 1 fin Tinea fulvimitrella og et par Do- 

tys decrepitalis, dette var hele resultatet om formiddagen. Ud 

pa eftermiddagen kom da endelig BERSVEND, som havde over- 

nattet på sæteren, og medbragte fra fjeldet en slump sma Zred, 
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lappona, et dusin nyklækkede Anarta melaleuca, en Cid. in- 

cursata og en meget mörk Steg. guadrana. Om aftenen gjorde 

vi en rundtur pa engene, men fandt intet uden en slidt Cza. 

trifasciata, en d:o designata samt en god Acid. fumata, dog fik 

. dagen en ganske heldig afslutning. Kl. c. ro kom BERSVEND 

ind og meldte, at en stor natsommerfugl var kröben ind i en 

sprek ved gadedören, jeg styrtede ud med haven og ventede 

spendt pa, hvad der vilde vise sig, jo der kom den frem og 

lykkelig ind i haven: en noget flüien Hadena af et mig ganske 

fremmed udseende. At tenke på andet end mazllardi faldt 

mig neppe ind, skjönt ligheden ikke var stor og den tidlige fly- 

vetid meget päfaldende, men da vi i löbet af de fölgende afte- 

ner fangede 3 til af nôiagtig samme udseende, blev jeg tvivl- 

radig. Min erfarne ven hr prof. AURIVILLIUS tror det må vere 

exulis, skjönt den ikke stemmer med de almindelige former, selv 

begynder jeg at helde til den tro, at det kan vere m. sp., sa- 

danne har jeg fundet för her nord inden diverse insektordener. 

Vi sa i alt kanske en snes eksplr., som flöi i stor fart rundt hus- 

tagene og af og til satte sig ned deroppe, og pa »köder» skulde 

vi kanske have gjort en hel fangst, men jeg var uheldigvis ikke 

forsynet med de fornödne remedier til denne slags fangst- 

methode. 

Den fölgende dag oprandt grä og kold, men vi besluttede 

alligevel at bestige den sydlige ryg af Bergskletten, som med 

bratte flag reiser sig op af den tætte skog og længere nede i 

dalen er aldeles utilgjængelig. Solen udeblev desværre den hele 

dag, så udbyttet af sommerfugle indskrænkedes til nogle Geometræ 

og Micros. Cid. affinitata v. turbaria var ikke sjelden i den 

overordentlig bratte li henimod skoggrænsen, men syntes alle- 

rede at have flüiet nogen tid, desuden tog jeg en Scoparia 

murana, Steg. quadrana, Nem. swammerdamella, Oecophora 

stipella foruden et par fra den foregäende dag nævnte arter. 

Oppe pa fjeldet i c. 2500 fods hôide var alt dödt og stille, 

men med solskin og varmt veir skulde her vel været en og 

anden Anarta at finde, muligens også Colzas nastes, der flyver 

tidligere end fecla. Nu måtte vi imidlertid indskrænke os til 

at lede efter Coleoptera, og af dem var der heller ikke stort at 

finde. I et lidet vand var Agabus alpestris og Hydrop. griseo- 
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striatus ikke sjeldne, under stene tog vi en enkelt Gonzoctena affi- 

nis, en gulbenet Sfenus, samt de allestedsnærværende Nozioph. 

aquaticus, Crypt. rivularius og Byrrhus fasciatus, hvilken 

sidste her nord er udpræget alpin. Længere nede i lierne fandt 

jeg Cerylon deplanatum pa Polyporus samt Aphod. piceus, alt 

i alt et udbytte sa tarveligt, at en ekskursjon pa »Flöifjeldet» 

ved det forövrigt sa insektfattige Tromsö ubetinget vilde have 

_ydet det mangedobbelte. 

Sa kom den 7de med det samme uhyggelige graveir, der 

nödte os til at »arbeide», som den engelske entomolog vilde 

sige, oppe i lien med en afstikker til den c. 5 kil. fra Ströms- 

mo beliggende ster. Etpar Geometre og nogle Micros af alle- 

rede ovenfor noterede arter udgjorde fangsten af sommerfugle, 

af biller fandt vi heller ikke noget af særdeles betydning. Af 

den meget udbredte men her nord meget sjeldne Lathrobium 

punctatum tog jeg et eksplr under en sten, pa nylig hugne 

birkestubber fandt vi den sædvanlige anti-totalistiske forsamling 

nydende af birkesaften: Zachinus pallipes og proximus, Epurea 

boreella og obsoleta, store mængder af Afheta succicola og en- 

keltvis en anden meget liden art, ikke fa /ps 4-punctata, der 

ellers ikke er almindelig pa disse hôider,! Rhzzophagus dispar, 

en Anchicera og en Corticarıa, derimod ingen Rh. parvulus 

eller Acrostiba borealis, som tilligemed PAzl. puella i Mälselven 

pleier at möde ved gildet. I sæteren var der pa det nærmeste 

livlést; Agabus congener i en vandpyt og Gonzoctena pallida 

var alt, hvad vi her kunde opdrive. 

Endelig kom det sa længselsfuldt ventede solskin den 8de, 

og forelöbig forndiede af Bergskletten vendte vi os nu mod nogle 

skogslatter pa den anden side af elven, hvorover PER har slaet 

en respektabel bro. Pa de frodige blomsterrige engstykker, som 

her er ryddede midt i skogen, mödte os da et temmelig livligt 

selskab af seksbenede, rigt pa individer, men desværre meget 

ensformigt sammensat. Hvor Geranium sylvaticum og bregner 

stod i halvskygge flüi Arg. fhore i friske eksplr men meget 

sparsomt, se/ene ude i engen men også den ganske fätallig, og 

nar sa hertil kommer Zrobra ligea i 4 nyklækkede individer, 

er alle Khopalocera nevnte. Til gjengjæld opträdte A». mela- 

' + Ikke optaget i min fortegnelse af 1888, 
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leuca i svære mængder og under forholde, der er ganske usæd- 

vanlige. Allerede på veien havde vi mödt adskillige eksplr på 

vanlig vis styrtende afsted i en rasende flugt, men da vi var 

komne ud på de åbne lysninger, mödte os et syn, der slog mig 

. med forbauselse: i hundredevis svermede de omkring på engen 

besögende diverse blomster, fornemmelig Zaraxacum, men også 

Astragalus, Ranunculus og Polygonum viviparum, hvor de 

sugede omkap med humler og fluer, og under disse omstændig- 

heder var det derfor ingen kunst at forsyne sig med det önske- 

lige antal eksplr. I det store individantal var der jo for mig 

intet päfaldende, i Sydvaranger var den i 1892 ligesä talrig, 

men jeg erindrer neppe nogen gang at have seet melaleuca suge 

på blomster, ikke heller er den så ofte 1 frivillig bevægelse, men 

pleier ved ens nærmelse at flyve op, fare afsted et stykke og så 

atter slå sig ned, forat gjentage samme manövre, sålenge man 

har tålmodighed til at forfölge den. Alle slegtens övrige arter? 

har jeg seet surre omkring uden at være opskræmte, de fleste 

af dem også sugende på blomster. Foruden de her nevnte arter 

observeredes ikke mange sommerfugle, og af tidligere ikke note- 

rede species fandt vi kun en yderlig slidt Czid. ab. spadicearia, 

en mädelig munitata, en minorata, en flöien Cramb. maculalis 

og en dio Penth. schefferana. Af Diptera syntes her at vere 

et rigere udvalg, men da jeg endnu ikke har rukket at samle 

denne orden mere systematisk, nöiede jeg mig med at tage en del 

mere fremtrædende former, som var mig fremmede. Ved at 

have i græsset erholdt jeg et antal Ichneumonider, men af Ten- 

thredinider kunde der, som ovenfor allerede nzevnt, kun opdrives 

en eneste Zmphytus rufipes. Foruden en större Osmza bemær- 

kedes Lom. pratorum, lapponicus, scrimshiranus, alpinus, 

terrestris samt i antal den her nord sjeldne Zypnorum, dertil 

flere hunner af Apathus vestalis. De af humlerne flittigst be- 

sögte blomster var Taraxacum og Astragalus. Af Coleoptera 

tog jeg Lina lapponica, Pyrochroa pectinicornis samt en han 

af Leptura cincta, der hidtil kun var funden i Saltdalen, og 

dette blev da mit bedste fund. Om eftermiddagen skiltes jeg 

fra BERSVEND, der gik op 1 Bergskletten, hvorfra han medbragte 

et friskt par af Oen. norna (in copula), flere thore, en del euphro- 

? Schoenherri har jeg dog aldrig seet levende. 
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syne, et betydeligt antal C. affinitata, der i mængde flöi oppe 

i lien, og dertil en Cetonza metallica, som han tilslut med stolt- 

hed fremviste, forövrigt det förste eksplr, der var observeret pa 

disse kanter. Den gde var en söndag, og da lod vi efter gam- 

mel sed vore vaben hvile. Leilighedsvis tog jeg under barken 

pa en furustubbe en Azhous undulatus, Microsaurus levigatus, 

Olistherus megacephalus og en Cerylon histeroides, pa birk 

Cantharis pilosa og Thamnophilus carbonarius. Dagen efter 

var vi atter ude pa skogslätterne, men.foruden den förste ny- 

klekkede opéilete I sa vi intet nyt eller mærkeligt. Tæt ved 

huset fandt jeg ved foden af en stor rogn en Argyresthia cur- 

vella (sorbiella), medens larver af Cheim. boreata havde opspist 

hvert eneste blad på træet og kun levnet nogle bladduske på 

rodskuddene, hvor jeg kunde forsyne mig med et tilstrekkeligt 

antal larver. Mærkelig nok var en stor rogn på den anden 

side af huset aldeles urört, i hvert fald stod den med fuldt löv 

på alle kviste. Forövrigt fandt jeg larven opover hele dalen på 

diverse slags lövtrer, hovedsagelig hæg (Prunus padus), uden at 

jeg dog nærmere gav mig af med at granske dette forhold. I 

september klækkedes et antal sommerfugle af begge kjön, men 

de fleste larver var befængte med en Pteromalin, som jeg dog 

ikke fik udklækket, og derved var der vel for denne gang sat 

en stopper for doreata’s herjinger. 

Den ııte var klar og varm og holdt os i beskjæftigelse 

hele dagen op under Bergskletten, fornemmelig med fangst af 

thore, for hvilken vi tilslut fandt ypperlige flyvepladse, så c. 

60—70 friske eksplr vandrede i kasserne. Euphrosyne var ikke 

fuldt så talrig, af selene tog vi kun et eneste eksplr. Af zorna 

lykkedes det os at fange 7 stykker, hvoraf et sad og sugede på 

Geranium, men foruden /appona fandtes her ingen andre dag- 

sommerfugle. Derimod tog vi ud på eftermiddagen 3 friske 

eksplr af Phymatopus hecta, det ene siddende på en bregne, 

de 2 fiyvende blandt ¢hore, som her havde rigtig en forsamlings- 

plads mellem bregnerne på en lysning i orekrattet, slig som 

denne kræsne fyr vil have det. C. affinıtata var fremdeles 

talrig, sparsommere var #ontanata, hvortil kom en enkelt hun 

af zucursata, hvis flyvetid nu på det nærmeste var forbi. Af 

tidligere ikke noterede Micros fik jeg her et stort eksplr af den 
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overalt meget sjeldne Cochylis dubitana. Humler var ikke tal- 

rige og besögte her mest Geranium, foruden dronninger af 

alpinus og pralorum erholdes også 3 nzvalıs, det ene eksplr i 

en noget afvigende dragt, så jeg först troede at have hyperbo- 

_veus for mig; denne den arktiske humleverdens störste pryd 

skulde jeg dog först nogle dage senere stifte bekjendtskab med. 

Af Coleoptera fangede vi kun Podabrus alpinus, Anoplus 

plantaris samt en Agathidium, der vistnok var den udbredte 

arcticum. 

Men nu var det pa höi tid at söge udfört den vigtigste del 

af reisens program, turen op til Altevandet, eftersom det liden 

mening var i at holde længere til her nede i lavlandet og se sa 

utilfredsstillende resultater af sine anstrengelser, og om formid- 

dagen den i2te traskede vi da videre opigjennem dalen ledsa- 

gede af folket fra Indset, den överste gard ‘ved Bardoelven c. 4 

timers gang fra Strömsmo. Veiret var koldt, himmelen sa tru- 

ende ud, og ud pa eftermiddagen bröd der da også lös et veir, 

hvis mage jeg pa denne årstid aldrig för har oplevet. Med den 

tiltagende vind begyndte sneflokkerne at fyge, snart voksede vin- 

den til storm, og den sidste 3diedel af veien tilbagelagde vi 1 

det tætteste snefok over myrer, vindfald og alskens ulænde, 

hvor vi i sligt veir uden kjendtfolk skulde havt vanskeligt for at 

finde frem. Den sidste halve time i baden pa Indsetvandet var 

mere end sur, men sa fik da den elendighed ogsa en ende, og 

kaffe og gloende römmegröd bragte snart den fornödne ligevegt 

tilstede, ja den velsignede römmegröd har jeg ofte havt grund 

til at prise! 

Indset ligger c. 1100' o. h., altså i den rent subalpinske 

region, men ikke destomindre gär furuen helt hid op, og vi 

kunde på veien beundre en kjempe, hvis mage neppe findes 

andetsteds i dalen. Den var ikke særdeles höi, men 2 mænd 

kunde knapt favne om den, og vældigere furu har jeg ikke seet 

her nord. Da Bardodalen for etpar år siden feirede 100 års- 

jubileum for sin förste bebyggelse, tænkte man på at fælde den 

og hugge ud en talerstol til festen, men det blev med tanken 

dengang, og den veirbidte veteran kan vist godt vente 100 år til. 

I 2 dage blev vi liggende veirfaste på Indset i fuldt vin- 

terlige omgivelser, men da det den 3die morgen lysnede op, var 
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vi ikke sene med at ruste os til den videre faerd; det gjaldt da 

hovedsagelig proviant for den fölgende uge, som vi agtede at 

tilbringe alene i »Altahus», PER STRÖMSMOS stadselige fiskerbod 

ved Altevandet, og dertil trængtes også sengklæder, kogekar, 

Oks etc., som manden og hans ældste sön hjalp os med at bere 

op. Veiret var nu bleven ganske täleligt, men temperaturen var 

fremdeles så lav, at ingen insekter vovede sig frem, og det var 

derfor med ret ængstelige fölelser jeg efter etpar timers gang fik 

öie på Altahus nedenför elveoset og mönstrede de drivende hvide 

fjelde, hvor vi hovedsagelig skulde söge vort bytte, mens sneen 

nede i lavlandet var smeltet næsten ganske bort i dagens löb. 

Eftermiddagen og aftenen benyttede vi til at indrette os koseligt 

i huset, hugge ved og fiske, det sidste dog med et misligt resul- 

tat, da elven var for stor og kold. Dagbogen for den 15de 

siger kun: »Kom vi til Altahus; Caradus glabratus», men her- 

med indleder vi det 2det kapitel, der vil lade os stifte nærmere 

bekjendtskab med en helt anden og langt interessantere insekt- 

verden. 

Altevandet med dets fortsættelse Leinavand er nest Rös- 

vandet den störste indsö i Tromsö stift, henimod 48 kil. langt, 

men ikke nogetsteds over 2 kil. bredt, fordetmeste kun !/2—1 

kil. og endnu smalere, dertil er det kroget og har kun nogle få 

små holmer. Vandet er fremdeles meget fiskerigt. Den nord- 

vestlige ende, hvorfra Bardoelven har sit udspring, ligger under 

68° 40', altså ı breddegrad söndenfor Tromsö, og strækker sig 

herfra mod sydöst, og Leinavandet når med den yderste snip 

ind over Sveriges grænse. Ifdlge amtskartet ligger Altevand 

1615' o. h., efter en anden angivelse kun vel 1400', men endnu 

nedenfor skoggrænsen, der her efter velvillig opgave fra forst- 

mester NORMAN strekker sig til henimod 2000’ o. h. Fisker- 

boden stär et stykke nedenfor elveoset, sa man ikke ser van- 

det fra huset, og selv fra betydelig höide kan kun en mindre 

del af den bugtede flade oversees på en gang. Terr&net om- 

kring Altahus er temmelig fladt, og bunden er overalt til et 

stykke opover foden af fjeldene dakket af löse granitblokke, 

hvorved grunden bliver ganske tör, i det vandet straks siver 

igjennem, så man kun her og der finder en fugtig plet, der kan 

benævnes myr. Dette höist ejendommelige terræn er kun spar- 
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somt bevokset med forkröblet birk og vidiekrat og en ensfor- 

mig vegetation af lyng, gres og mose, ser således lidet indby- 

dende ud, men her er sikkerlig godt land for Anarta og Arg. 

polaris, og flere andre gode sager frembringes der også. Vir- 

kelige myrer er der dog nok af langs nordsiden ved foden af 

Lihammeren, og efter kartet findes der uhyre myrer omkring 

den östlige ende og Leinavandet. At Altevandets omgivelser 

overalt indrammes af megtige fjelde, er selvsagt, således når 

Kistefjeld op til 5491", og de fleste Gvrige tinder går op imod 

4000". Da vi kun havde en uge til vor rädighed, indskrænkede 

turene sig til de naermeste fjelde, af hvilke vi besögte Grön- 

fjeld, Salvasskarfjeld og Lihammeren op til c. 2500'; længere 

op là sneen overalt, og vi havde ingen tid at legge bort i 

tindebestigning, der heller ikke godt forenes med min ikke stærke 

konstitution. Af disse er Lihammeren bekjendt som en seerlig 

rig og interessant botanisk lokalitet, men jeg ved intet specielt 

(undtagen Carex holostoma) at meddele om floraen, der for mit 

ukyndige die sa ud som den almindelige fjeldflora pa disse höi- 

der, kun vaktes min opmerksomhed af de uhyre ansamlinger 

af Cassiope tetragona, ligesom eneren (Funzperus) gik pafaldende 

höit op. - På Salvasskarfjeld havde jeg for förste yang i mit 

liv den glede at se Campanula uniflora i det fri, hidtil var 

den mig kun bekjendt som »videnskabeligt hö» i herbarierne. 

Söndag den 16de begyndte gra og kold, men da det ud 

pa eftermiddagen lysnede op, tog vi vore fiskestenger og roede 

over til den nordre side for at fiske 1 Livandet, der ligger et 

stykke inde pa moen. Fisk formærkedes imidlertid ikke, sa 

fandt vi pa at ga et stykke opover foden af Lihammeren for at 

undersöge terrænforholdene, og passerede först en stortuet og 

meget trættende myr, hvor vandreblokkene overalt stak frem, 

derefter kom tæt krat af birk og vidie med en rig græsbund og 

her og der en rigere flora af hôiere planter, men efterat have 

passeret de överste birke har man fjeldet lige ind pa sig med 

bratte flag og terrasser, hvor man ofte ma ga lange stykker bort- 

over, förend man kan finde en opgang til neste afsats. Længere 

östover er dog fjeldet lettere tilgjængeligt, og nar man kommer 

etpar hundrede meter op, er terrænet gunstigt at feerdes pa. 

Bjergarten er let forvitrende, og fugtighed tilföres overalt fra 
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bræerne ovenfor, hvorfor fjeldet også bugner af den yppigste 

vegetation, uden at jeg imidlertid, som ovenfor nævnt, er istand 

til at nærmere kunne redegjöre for de floristiske forholde. Vi 

gik dennegang ikke lengere op, end til vi havde forvisset os 

om, at der var godt om Szene acaulis, Dryas og Astragalus, 

da vidste vi nok til at kunne habe pa et godt udbytte her, nar 

vi engang fik fangstveir. Mens vi sad heroppe pa en terrasse 

og nöd den vide udsigt, klarnede veiret mere og mere, og for- 

 nôiede ruslede vi nedover igjen. Jeg noterede Penth. nebulo- 

sana og Steg. quadrana, Orchestes saliteti og Aphod. piceus, 

men en liden Acru/za(?) tabtes uheldigvis. Nede på myren flöi 

to friske hanner af Gnophos, et ubedrageligt tegn pa, at tempe- 

raturen var stegen, og da vi kl. ro gik tilköis, var himmelen 

skyfri, og luften kjendtes næsten sommerlig. 

Jeg var vel ikke sen med at komme i klæderne neste mor- 

gen, da BERSVEND vekkede mig med kaffeen, og et eneste blik 

ud af vinduet viste mig den herlige dag udenfor. Vi var ikke 

lenge om at velge målet for dagens udflugt: hvad der là nær- 

mest, var det bedst at forsöge först, og således var vi en kvart 

time senere pa vei op mod foden af Salvasskarfjeld, som med 

sin veldige kuppel (4339') kneisser ligeoverfor Altahus pa elvens 

sydside. Först passerer man en strækning af det storstenede 

törre underland, hvor vi nu foruden Zr. lappona ingen sommer- 

fugle bemærkede, og först da skoggrænsen var nået og Szlene- 

tuerne begyndte at vise sig, kom der krav til Gie, hand og fod 

om at vere pa post. Straks pa en af de förste terrasser gjorde 

jeg dagens heldigste fund, en meget liden og mörk Cid. frigi- 

daria, som jeg mindst havde ventet at treffe her, og umiddel- 

bart derefter lykkedes det at gribe en stor gra Anarta, som til 

min glede viste sig at vere rzchardsoni, beggeto arter, som jeg 

nu for förste gang sa levende. Af frigidaria lykkedes det os des- 

verre kun at finde dette eneste individ, rzchardsonz var derimod 

ikke sjelden, men endel af eksemplarerne var allerede affldine, 

og at jage Anarta er jo som at fare efter skyflokken! Foruden 

nogle helt afflüine swelanopa, tog vi to meget fine lapponica, 

andre arter bemaerkedes ikke den förste dag. Sammesteds flöi 

Cid. polata (byssata Aur.) i nyklækkede eksplr., og mellem sma 

Salices pa fugtig bund meget enkeltvis den sjeldne Zorzrix 
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cinerana, den störste arktiske Tortricid. Foruden friske og 

Nöine P. schulziana tog jeg to 7. rubicundana og en mig da 

ubekjendt Penthina, som senere har vist sig at være en usæd- 

vanlig mörk #Yoricana, og dette var da den 3die lokalitet for 

- denne kun af mig observerede höialpine art. Af Micros for- 

övrigt erholdtes kun en enkelt /xcurv. vetulella, samt længere 

mod öst i et tört bækkeleie, hvor Astragalus voksede, enkelte 

Myelois annulatella. Her tog jeg også Pygmena fusca og en 

slidt Czd. zncursata. Af Rhopalocera viste sig foruden /appona 

kun et par pales, men först ud pa dagen fik vi öie på 2 hunner 

af Col. nastes tilligemed den förste Zec/a-han, som BERSVEND 

efter en skarp jagt tilslut indhentede. Vi var säledes indtrufne 

i ret tid, havde ikke blot individantallet af alle arter været så 

sörgelig indskrenket! 

Vender vi os nu til de andre insektordener, sà var her 

også sager af interesse at notere, og först må da nævnes 5 

pragtfulde dronninger af Bomb. hyperboreus, som BERSVEND tog 

pa Astragalus, Selv död og indtörret i samlingerne tager den 

sig statelig ud, men i levende tilstand er den et rent uhyre, og 

selvfölgelig brummer den i dybeste bas. Ellers flöi her meget 

få humler, og jeg finder kun noteret /apponicus og alpinus i 

slidte huneksplr., heller ikke bemærkedes andre Hymenoptera, 

skjönt der blandt Nemaztus og Ichneumonider er ikke fa alpine 

species. Coleoptera var også meget sparsomme, men jeg fik 

dog flere interessante former. Under en sten fandtes et lidet 

eksplr af Hylobius arcticus, som jeg aldrig tidligere havde 

samlet; de allestedsnærværende Of. maurus, Aph. piceus, lap- 

ponum og begge Patrobus fattedes selvfölgelig ikke, Nedrza v. 

besser! (hyperborea) var heller ikke sjelden, men af Amara 

alpina fandt jeg kun et eneste individ, og sa vidt udbredt denne 

art forresten er, har det endnu ikke lykkes mig at finde en 

lokalitet, hvor man har kunnet samle den 1 antal. Der er et 

interessant arktisk insekt, som hidtil hardnakket havde unddra- 

get sig min opmerksomhed, og det er Vedr. nivalis, men her 

abenbarede den sig da endelig. Efter notiser af J. SAHLBERG 

og andre har jeg altid troet, at den kun var at söge under 

skiferstykker pa det nögne hüifjeld, men nu fik jeg et bedre 

indblik i dens forekomst, ialfald inden mine trakter, og forundrer 
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mig da ikke over mit stadige uheld hidtil. For det förste må 

man höit op, og så hörer der en bræbæk til, forat nzvalzs skal 

föle sig rigtig hjemme, og under stene lige ved en anselig bru- 

sende bæk tet under br&erne kunde vi da samle et större antal. 

Selv hvor der lå en nokså liden sten på det nögne berg, kunde 

vi vere sikre pa at finde bade et og to eksplr, og ogsä et par 

zn copula erholdtes; sögte vi derimod længere til siden, hvor 

der var nogen vegetation, viste sig udelukkende wv. desserz, hvil- 

ken sidste er lidet nôie pa terrænet, så vi et par gange fandt 

begge arter under samme sten ude pa nzvalis's område. I et 

tört bækkeleie lengere ned fandt jeg et enkelt individ af den 

sjeldne Dembid. hast, og dermed er også nævnt alt, hvad vi 

den dag fandt af Coleoptera. 

Man ser således, at denne förste pröve pa Altevandstraktens 

insektfauna indeholder former af betydelig interesse, men des- 

verre herskede en sådan fattigdom pa individer, ligesa päfal- 

dende blandt sommerfuglene som de övrige insektordener, at 

man matte have ynket os ved at betragte den lille samling, der 

repræsenterede udbyttet af 2 jægeres iherdige anstrængelser i 

ner 10 timer. Den nidkjære BERSVEND syntes også, at resulta- 

tet var lovligt magert, og medens jeg om eftermiddagen ordnede 

fangsten og gjorde dagbogen istand, strög han afsted indover 

moerne mod Grönfjeld for at fa et overblik over forholdene pa 

den kant. Ud pa aftenen kom han hjem med flere friske me- 

lanopa, en fin lapponica, en slet Gnoph. sordaria samt en hun 

af arsilache. Endnu blev der etpar insekter at notere, for dagen 

gik tilende, nemlig Sa/pinous foveolatus, der ved aftensbordet 

kröb pa min tallerken, og Sz/pha lapponica, som jo er et rent 

husdyr at regne for. 

Den 18de og rode gav samme varme og strälende veir, og 

da vi begge dage samlede pa Lihammeren, slår jeg disse 2 

ekskursjoner sammen under et, sämeget mere som vi pa begge 

samlede omtrent de samme arter. Underveis til bädnöstet, der 

ligger pa den anden side af elven ved en bugt pa Altevandets 

sydside, fandt vi to friske hanner af arsz/ache samt en yderst 

afflüien me/aleuca, der her oppe i höiden allerede syntes at have 

affloreret, medens den nede ved Strömsmo nogle dage senere 

endnu flöi i ret gode eksplr. Arszlache tog vi også pa myren 
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under Lihammeren, men forgjeves så vi os om efter /reya, 

frigga, aphirape, Col. paleno og andre ægte myr-boere, som 

ikke burde fattes her. /reya erholdt jeg dog oppe pa fjeldet i 

et temmelig aberrerende eksplr, og sammesteds flöi på en mäde 

. også en slags /rzgga, som man nedenfor skal få höre mere om. 

At disa også burde findes nede på græsmyrerne, kunde synes 

en temmelig rimelig fordring, men endnu er den ikke bemærket 

på strækningen mellem Kvænangen og Saltdalen; jeg har dog 

en urokkelig tro på, at både disa og diverse andre vakre arter, 

som vi ved denne leilighed forgjæves sögte, vil være at finde 

på de endelöse myrstrekninger inde mod den svenske grænse. 

Oppe i skogkanten flöi pales ikke sjelden i ret små eksplr, og 

sammesteds noteredes i mængde Sciaphila osseana, vi fandt her 

også en enkelt Czd. munitata og incursata. Allerede på den för- 

ste afsats tog BERSVEND en frisk #as/es, og over hele fjeldet 

mödte vi denne sky og rastlöse sommerfugl, men desværre var 

de fleste eksplr höist middelmädige; jeg havde gjerne fanget et 

större antal, da hidtil kun et par höist fragmentariske eksplr 

var faldne i min vei oppe i Mälselven, der hidtil er artens nord- 

grense i Norge. Til gjengjæld mödte Aec/la op i et sameget 

mere soigneret toilette, men det er en forslagen og behændig 

nymfe, som i kuperet terræn er slem at jage, hvorfor udbyttet 

neppe oversteg en 25 eksplr, deraf kun meget få hunner. Jeg 

tog også et kopuleret par, der sad på en Pedicularis lapponica, 

men larven formoder jeg sikkert på Phaca, hvoraf sommerfuglen 

dufter päfaldende stærkt, så stærkt, at duften er rent ud bedö- 

vende, nar man stikker n&sen ned i en kasse fyldt med frisk- 

fangede hecla. 

Af Arg. polaris, der her har sin sydgrzense, fik jeg kun et 

lidet og temmelig afflöiet eksplr, men endnu skulde jeg komme 

til at gjöre bekjendtskab med en art af slegten, der her for 

förste gang indföres i Europas fauna, nemlig zmproba BUTL., 

den ægte, virkelige zmproba, som vel ma siges at vere den 

kostbareste om end temmelig uanselige juvel i den krans af fine 

Rhopalocera, der smykker vor arktiske fauna. Ved et af de 

flygtige möder tittede jeg ned i Bersvenps kasse og fik da se 

en rar liden Argynnis, som jeg uden nærmere undersögelse i 

Oieblikket holdt for en melanotisk charzclea, men da min rap- 

16 



SPARRE SCHNEIDER: EN ENTOMOLOGISK UDFLUGT. 241 

fodede assistent straks efter kom med 3 til af samme sort, så 

så jeg lidt nöiere på dem og kom da straks til den erkjendelse, 

at her forelä en /rzgga-lignende form uden dog at tenke på 

improba, af hvilken jeg hverken havde seet beskrivelse eller 

afbildning, og derfor havde tænkt mig helt anderledes af udse- 

ende. BERSVEND fik da ordre til at holde skarpt udkig, og i 

alt tog vi da 10 eksplr af begge kjön, de fleste nyklekkede, 

medens nogle få til observeredes. Den flöi höit oppe, som det 

syntes fornemmelig på nogle næsten helt udtörrede miniatur- 

myrer, var hurtig i sine bevægelser, dertil ved sin farve ypper- 

lig afpasset efter omgivelserne, så det næsten var umuligt at 

fölge den med öinene eller opdage den igjen, nar den for et 

dieblik kom ude af syne. BERSVEND fangede da de 9, medens 

jeg selv kun fik den forndielse at fange et eneste eksplr, som 

slog sig ned lige foran mine födder. Dr STAUDINGER har fäet 

et stykke, et andet har jeg overladt Riksmuseum i Stockholm, 

og universitetsmuseet får etpar, når jeg får den opsats færdig, 

hvortil den kolorerede planche allerede er udarbeidet. Dette til 

nærmere efterretning, at ikke nogen af mine kolleger, som læser 

om fundet af zmproba, skal rette nogen forgjæves appel til min 

liberalitet, salenge kun disse få eksplr foreligger! 

Höit oppe under en brat fjeldvæg flöi nogle slidte zorna, 

medens /appona var at se overalt. Endnu fik vi en dagsom- 

merfugl til pa Lihammeren, nemlig Syr. andromeda, i 3 meget 

afflöine individer, altså ialt 9 arter Ahopalocera (eller 10 med 

arstlache, om man vil), medens der nede i dalen ikke havde 

været mere end 6 at opdrive. For Anarta er her også en gun- 

stig lokalitet, idet vi vistnok kun sa en eneste lapponica, men 

desto oftere jog jeg op af Sz/ene-tuerne rzchardsoni, zetterstedti 

og melanopa med det sædvanlige resultat, at de fleste fik be- 

holde sin frihed. Pa Sz/ene infandt sig også Psodos coracina 

og Crd. polata, men denne sidste flöi fornemmelig överst oppe 

pa fjeldets Gstlige afheldning pa vegetationsfattigt terren og sa 

talrig, at jeg pa en times tid kunde samle en snes eksplr, næ- 

sten alle i ypperlig forfatning, i alt medbragte vi vist en 60 

stykker. Overraskende var det mig at se hunnen af Gnophos i 

fuldt solskin besöge Sz/ene, jeg har ellers aldrig seet denne 

art 1 bevegelse uden om aftenen og natten, og hunnen har jeg 
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overhovedet kun sjelden observeret, 99 af 100 eksplr er hanner. 

Af Micros har Lihammeren nogle særdeles interessante arter, 

nemlig Zortr. cinerana og rubicundana, Penth. noricana, Gra- 

phol. phacana og sublimäna, dertil kommer da den almindelige 

P. schulziana. Af Tineider erholdtes kun Jac. vetulella i 2 

individer. Zyg. exulans så vi kun flyve en gang, vi erholdt på 

hele reisen ikke et eneste eksplr. Af Coleoptera så vi blot 

Silph. lapponica og Aphod. piceus, og fattigt var her også i 

höi grad hvad andre insektordener angår; når myg undtages, 

skulde vi selv af Dipiera, som jeg forresten lidet har befattet 

mig med, neppe have kunnet opdrive en snes eksplr. Lepido- 

pterne var afgjort i majoriteten. BERSVEND tog en eneste Bomb. 

hyperboreus, flere end dette ene individ bemærkedes ikke, og 

ingen andre humler har jeg noteret. 

Ligeså varm og lys hilsede naturen os den næste morgen, 

og denne dag havde vi sat som vort mål at söge opover Grön- 

fjeld, der i sagte skräning strækker sig vestover mellem Liham- 

meren og Salvasskarfjeld med meget steilt fald mot Indset. Den 

förste time har man for sig ganske fladt terræn, nærmest Altahus 

tört og storstenet, derefter hist og her med små myrstrækninger 

men overalt opfyldt af flytblokke i grunden, indtil man langt 

om lenge kommer ud af de trættende tuer og far fast fjeld under 

födderne. 

Dagen begyndte ganske lovende, i det vi straks bortenfor 

huset jog op flere eksplr af Cid. cineraria SCHÖYEN, som endnu 

ikke var noteret for Tromsö amt, derefter fangede jeg en god 

Arg. polaris, men navnlig syntes her at være en god lokalitet 

for Anarta lapponica, som nu så tidlig på morgenen var mindre 

livlig, og inden kort tid havde vi 8 feilfri eksplr, medens vi 

naturligvis observerede det flerdobbelte antal. Melanopa var 

heller ikke sjelden, af vzchardsoni tog vi 2 vakre hunner, og 

endog en slidt cordigera var kröben frem af sit skjul for at 

slikke dug og solskin. Da vi havde näet det faste fjeld og be- 

gyndte at gå op i hôiden, blev det os straks klart, at her på 

denne östlige skråning var der nok lidet at udrette, da vegeta- 

tionen var yderst tarvelig, navnlig var her sare lidet af Sz/exe 

og Dryas, og bergarten så også ugunstig ud. Jeg tog en Cid. 

polata, Tortr. cinerana og Crambus furcatellus, i sig selv gode 

18 



SPARRE SCHNEIDER: EN ENTOMOLOGISK UDFLUGT. 243 

nok, når der blot havde været flere af dem, men da her ikke 

viste sig mere, gik vi ned på nordsiden til dalen, der gjennem- 

strömmes af den lille elv, som falder i Bardoelven straks oven- 

for Altahus. Sneen var Oiensynlig först ganske nylig smeltet 

bort, ellers så der slet ikke ugunstigt ud, og senere på året 

måtte her vistnok vaere forskjelligt at finde; nu var her imidler- 

tid intet at se, og selv under de mange löse stene var der livlöst, 

sävidt mindes tog vi dog her etpar Patrobus. På den anden 

side af elven skiltes vi, BERSVEND gik opover dalen, mens jeg 

begyndte at klyve opover en åsryg, som skyder sig ud mellem 

nævnte elv og den större Kojeelv, som i rolige bugter går gjen- 

nem Röe-, Koje- og Livand lige under Lihammeren. Jeg fandt 

her etpar 7. cinerana blandt sma Salices, flere Psodos coracina 

samt bade pales og arsilache, den sidste endog på meget tort 

terræn i en brat solvæg, altså under höist ejendommelige om- 

stendigheder, der taler til yderligere gunst for deres artsforskjel- 

lighed. Oppe fra toppen af åsen har man en vakker udsigt over 

et karakteristisk öde landskab, men for entomologen var her 

intet at gjöre, og aldrig mindes jeg en blank sommerdag at have 

seet en slet ikke vegetationsfattig bund så aldeles blottet for alt 

insektliv, selv på de nögne fjelde ved Hammerfest har jeg under 

lignende omstændigheder fundet det mindre håblöst at söge efter 

insekter. Mens jeg sad heroppe og tog en liden hvil, kom 

BERSVEND til; han var nu aldeles tomhændet og mismodig, og 

så fik vi da slå retret. Vi gjorde en liden omvei ned mod 

Kojeelv og kom derved ud på en styg hængefon, men var heldige 

nok til at treffe på det eneste punkt, hvor det gik an at kom- 

me ned. Jeg syntes det så stygt ud og skjælver i knæerne bare 

ved tanken, men BERSVEND lo og mente, at han på gode ski 

skulde både gå op og ned af langt værre fonner, det var dag- 

ligdagse ting på hans rypejagter om vinteren! Vi sögte efter 

Coleoptera under de mange smästene nedenfor br&en, men der 

kom mange vendte stene på hvert eksplr, idet hele udbyttet 

blev: 1 Nebr. nivalis, 1 v. besseri, 2 Amara alpina, nogle 

Patrobus af begge arter, Notiophilus aquaticus og 3 Byrrhus 

Jasciatus. Slukörede drog vi os trætte og sultne nedover mo- 

erne igjen, sa en og anden Ararta men fik ingen fat; Penth. 

nebulosana og schulziana fl6i hist og her, bedre var 2 friske 
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T. rubicundana. Ved en liden myrpyt standsede vi en stund 

for at se efter vandkalve og fandt da også Colymb. dolabratus, 

Hydrop. atrieps og lapponum, Agab. v. lapponicus i antal 

samt to A, Zhomsont, hvorved jeg end yderligere fik bevis for, 

at den er en fra congener vel skilt art, hvor nærbeslægtede de 

nu end forresten kan være. En observation af stor interesse 

skulde vi dog gjöre, för ekskursjonen afsluttedes, i det BERSVEND 

straks ovenfor huset fangede en yderlig afflöien men let kjende- 

lig Æucosmia undulata, der hidtil ikke var truffet indenfor ark- 

tisk omräde. 

BERSVEND var yderlig misfornöiet med dagens fangst og 

strög efter middagen op på Salvasskarfjeld, men var heller ikke 

der bleven synderlig löftet. Han var gäet op på den vestlige 

skräning, havde seet Sz/ene-tuer i maengde men lidet af »frivil»; 

hans fangst udgjordes af nogle (id. polata og cineraria, en 

endnu god zucursata, en slet melanopa og en god rzchardsont, 

Tortr. cinerana, Incurv. vetulella, en flüien nastes og nogle 

slidte Gnophos o, den gamle liste op igjen. Jeg har med flid, 

i parenthes bemærket, samvittighedsfuldt opregnet hver dags ud- 

bytte, dels for at vise, hvor möisommeligt man her nord ofte 

mä sammenbringe sine skatte, dels for at forberede dem, der af 

mine skildringer skulde föle sig fristede til at aflegge Altevandet 

et besög, at de ikke mä komme med altfor store forventninger 

og blive for stærkt skuffede. Imidlertid var jo 1893 et knusende 

slet insektär, og under heldigere omstændigheder kan man nok 

også i det höie nord, ligesom på Schweitzeralperne, på visse 

gode lokaliteter hver dag fylde sine kasser med de herligste 

sager, men slige jubelår som 1882, 83 og 84 oplever man ikke 

mange af i en menneskealder! Vi sluttede »Grönfjelds»-dagen 

med en Coleophora laripennella, som ikke tidligere var bleven 

noteret pa reisen. 

Pa grund af det uheldige fiskeri strakte provianten nu blot 

til for en dag, og det gjaldt derfor at benytte den 21de bedst 

muligt. Veiret var fremdeles lige godt, og det havde uden tvivl 

lonnet sig bedst at söge op pa Lihammeren igjen, men Salvas- 

skarfjeld blev ikke destomindre udkaret, og denne gang styrede 

vi længere mod Ost, men lagde hjemveien langs skoggrænsen 

vestover, som vi havde gjort förste gang. //ec/a var nu kommen 
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frem i lidt större antal her også, men blot et par hunner fik vi, 

hvoraf den ene sad og sugede pa Astragalus. Nastes var til 

gjengjeld helt forsvunden, derimod var opizlete kommen frem og 

flöi i små eksplr enkeltvis nede i skogsbeltet. Af Anarter tog 

vi höit oppe 4 pragtfulde nyklækkede richardsoni, og zetter- 

stedti var heller ikke sjelden, lapponica fik jeg kun en af, me- 

lanopa var tilstede både frisk og yderlig afflöien, og cordigera 

_fattedes heller ikke, men det observerede eksplr viste kun få 

spor af fordums pragt. Crambus furcatellus tog jeg 2 stykker 

af pa tort og smästenet terræn, hvor også Myel. annulatella og 

Pygmana fusca för, forövrigt fandt vi enkelte eksplr af de her 

på forrige ekskursjon observerede arter: C. polala og cinerarta, 

P. noricana, nebulosana, schulsiana, hvortil kom Sc. osseana, 

Steg. quadrana, C. affinitata, incursata og Psodos coracına, 

men forgjæves sögte jeg efter flere C. frigrdaria. Etpar Dom- 

bus hyperboreus faldt atter i BERSVENDS net, og ved bækken 

forsynede jeg mig pa nyt med et antal Neör. nivalis, men med 

undtagelse af nogle vakre renbremser erholdt vi ellers intet af 

nogen interesse; nar jeg endnu nævner Er. /appona, er ingen 

af de på denne dag observerede Zepzdoptera forglemte. Og 

hermed slutter jeg Altevandets saga i det lönlige hab, at det 

endnu engang ma forundes mig at residere nogle dage i Altahus 

og félge Arg. improba pa dens vildsomme stier. 

Samme dags eftermiddag pakkede vi vore sager sammen og 

ruslede nedover til Indset igjen, hvor vi endelig fik slukke vor 

brendende törst efter melk, både söd og sur, og her modtog vi 

den overraskende efterretning, at man nede i dalen havde skodde 

og gråveir, medens vi oppe i höiden havde nydt sol og varme 

i fuldeste mål, ja det kan man da rigtig kalde svineheld! Selv 

gik jeg tidlig tilköis den aften, mens BERSVEND og en af gär- 

dens sönner drev på med at fange C. c@szata, som nu flöi tal- 

rig i friske eksplr, desuden tog de munitata og etpar endnu 

tålelig gode affinitata. Sc. osseana flöi i mengde nede på gårds- 

tunet ligesom ved Strömsmo. Omgivelserne ved Indset er ganske 

vakre, men stedet er neppe at anbefale for entomologer, ialfald ikke til 

et længere ophold, dertil er adgangen til fjeldet altfor lang og be- 

sverlig, og egentlige myrer findes ikke i nerheden, men kvarteret 

er udmærket og folkene overordentlig snille og hjælpsomme. 
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Det regnede dygtig, da vi næste morgen sagde farvel til de 

venlige fjeldfolk, og på turen nedover til Strömsmo var der så- 

ledes ingen anledning til at dyrke vor bedrift. Omgivelserne 

ved Strömsli, den nærmeste gård ovenfor Strömsmo, ser meget 

lovende ud og vil sikkert vise sig lönnende, der findes myrer 

og adgangen til snaufjeldet synes at være bekvem, På Ströms- 

mo blev vi endnu 2 dage, og sommerfugle var her jo endnu 

endel af, men det var mest afflorerede /gea, thore og euphro- 

syne samt Ån. melaleuca, som livede op i lierne og pa skog- 

slatterne. I mængde optradte Cramb. margaritellus pa lidt 

fugtig grund, desuden fandt jeg en slidt myellus og maculalıs, 

ligesom C7d. adæquata og Scop. sudetica ikke tidligere var ble- 

ven noterede. Af Coleoptera udviser dagbogen kun Amara 

quenseli, Anaspis arctica og Necrophorus mortuorum. Da in- 

sektfangsten gav sa lidet af sig, offrede vi den sidste aften pa en 

anden del sport, og jeg var heldig nok til at hale op 2 

»famose» öÖrreter, som tyskeren vilde sige, pa 11/2 og 3 kilo, 

hvorved jeg også i Bardo kunde hævde mit ry som heldig fisker. 

Hjemreisen den 25de over Kobberyggen og Salangen böd 

pa en rekke for mig nye og tiltrekkende naturscenerier, hvor 

mit erfarne die kunde udpege mangen lokalitet af et höist lovende 

udseende, men veiret var overskyet, en del af eftermiddagen reg- 

nede det også, og således har jeg da intet yderligere at föie til 

den ovenfor leverede beretning. 

Tromsö 1 februar 1895. 

FORTEGNELSE OVER COLEOPTERA OG LEPIDOPTERA INDSAMLEDE 

I BARDODALEN OG VED ALTEVAND 5—24 JULI 1893. 

1. Coleoptera. 

Carabus glabratus. Hydroporus lapponum. 

Nebria gyllenhali & v. besseri. » griseostriatus. 

» nivalis, > atriceps. 

Notiophilus aquaticus. Cymatopterus dolabratus 

Bembidium hasti. Agabus thomsoni. 

Patrobus assimilis (clavipes). » congener & vy, lapponicus, 

» picicornis & v. rubripennis. »  alpestris. 

Amara alpina. Quedius molochinus. 

»  quenselii. Microsaurus lævigatus. 
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Lathrobium punctatum. 

Stenus sp. 

» do. 

Atheta succicola. 

» SP. 

Olisthærus megacephalus. 

Tachinus proximus. 

» pallipes. 

Arpedium brachypterum. 

Olophrum boreale. 

Deliphrum -tectum, 

Acrulia inflata? 

Megarthrus depressus. 

Necrophorus mortuorum, 

Thanatophilus lapponicus. 

Agathidium arcticum, 

Ips 4-punctata. 

Rhizophagus dispar. 

Epuræa obsoleta. 

»  boreella. 

Byrrhus fasciatus. 

Cetonia metallica. 

Aphodius lapponum, 

» piceus. 

2. 

Colias v. werdandi. 

> hecla. 

Lycæna optilete v. cyparissus. 

Argynnis selene, 

» euphrosyne. 

» pales v. lapponica. 

» arsilache v, lapponica. 

» polaris. 

> freya. 

» improba. 

» thore. 

Erebia lappona. 

»  ligea var. 

Oeneis norna, 

Syrichtus andromedæ, 

Zygæna exulans. 

Phymatopus hecta. 

Hadena exulis var.? 
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Aphodius rufpes. 

» putridus. 

Cerylon ferrugineum (deplanatum). 

» histeroides, 

Corticaria sp. 

Anchicera sp. 

Endomychus coccineus. 

Athous undulatus. 

Cryptohypnus rivularius. 

Podabrus alpinus. 

Cantharis pilosa, 

Malthodes sp. 

Anaspis arctica. 

Salpingus foveolatus. 

Pyrochroa pectinicornis. 

Ötiorhynchus maurus. 

Hylobius arcticus. 

Orchestes saliceti. 

Anoplus plantaris. 

Magdalinus carbonarius. 

Leptura cincta. 

Gonioctena pallida. 

» affinis. 

Lina lapponica. 

Lepidoptera. 

Anarta cordigera. 

» melaleuca, 

Ù melanopa. 

» richardsoni, 

lapponica. 

» zetterstedti, 

Acidalia fumata. 

Gnophos sordaria. 

Psodos coracina. 

Pygmæna fusca. 

Cheimatobia boreata. 

Eucosmia undulata. 

Cidaria munitata, 

»  frigidaria. 

» incursata, 

»  montanata v. lapponica, 

»  ferrugata v. spadicearia. 

»  designata. 
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Cidaria dilutata, Cochylis dubitana. 

»  polata. Penthina sororculana. 

> cineraria. » metallicana, 

>»  cæsiata. > nebulosana. 

> affinitata v, turbaria. » schulziana. 

»  subhastata, ) lacunana, 

>  minorata. > noricana. 

»  adæquata. » bipunctana. 

»  albulata. » schæfferana. 

>  autumnalis (3-fasciata). Grapholitha solandriana (Larve). 

Eupithecia pygmæata. » aspidiscana. 

Scoparia murana. > sublimana. 

> sudetica. > phacana, \ y 

Botys decrepitalis. Steganoptycha quadrana. 

»  inquinatalis. Tinea fulvimitrella, 

Crambus maculalis. Incurvaria vetulella 

» furcatellus. » oehlmanniella. 

> myellus. Nemophora swammerdamella, 

> margaritellus, Argyresthia curvella (sorbiella), 

Myelois annulatella. Gelechia diffinis. 

Tortrix ministrana, Oecophora stipella. 

»  cinerana, > similella, 

»  rubicundana, Coleophora laripennella, 

Sciaphila osseana. 
J. Sno: 

Platypsyllus castoris Rirs. Denna lilla egendomliga skal- 

bagge lefver som parasit pa bäfvern, Castor fiber L., och träffas 

nästan alltid i dess päls. Den saknar ögon, antennerna dro en- 

dast tvåledade, med den yttre leden förtjockad, hvarjämte anten- 

ner, tibier, prosternums sidor och thorax’ bakre hörn dro för- 

sedda med länga härfransar. | 

I bref berättar skolläraren Louis NEBEL i Dessau, att han 

den 2 april 1 àr fick hôra, att en bäfver var skjuten i grann- 

skapet, hvarför han genast begaf sig af för att söka efter den 

sällsynta skalbaggen. Och ganska riktigt fann han tvenne exem- 

plar. Jag har anfört detta på det entomologerna, där bäfver 

anträffas, ej må låta ett godt tillfälle gå förbi utan att söka efter 

detta sällsynta djur. 

Claes Grill. 
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-OM EN MYRLIKNANDE SVENSK SPINDEL 

AF 

GOTTFRID ADLERZ. 

Att ätskilliga spindlar, särskildt tillhörande Saltigradernas 

eller hoppspindlarnas grupp, äro mer eller mindre myrliknande, 

är sedan länge kändt. Mindre allmänt bekant torde det där- 

emot vara, att äfven i Sverige en dylik myrhärmande spindel 

förekommer, nämligen Sa/lticus formicarius DE GEER. 

Denna art är endast iakttagen pa få ställen i vårt land. 

Först anträffades den af DE Geer i Upland, på hafsstranden. 

Sedermera återfanns den af SUNDEVALL på Gotland, men hvar- 

ken WESTRING eller THORELL ha anträffat den i vårt land. Under 

fjolårets sommar (1894) anträffade jag några exemplar af den 

intressanta spindeln på hafsstranden i Östergötland under om- 

ständigheter, som i viss mån bidraga att sprida ljus öfver anled- 

ledningen till den »förklädnad», under hvilken den uppträder. 

Då sannolikt få andra än speciella arachnologer haft tillfälle 

att se denna sällsynta art, vill jag förutskicka den anmärkningen, 

att myrlikheten företrädesvis yttrar sig i den för en spindel ovan- 

ligt smärta och långsträckta kroppen, de låga benen samt fram- 

förallt i den om våra röda Formica-arters! starkt påminnande 

färgen. Sålunda är den främsta och bredaste, i en fyrkantig 

afsats upphöjda delen af cephalothorax svart. Denna del skulle 

vara en härmning af myrans hufvud. Den bakre, smalare delen 

af cephalothorax jämte abdomens främre del har en lifligt röd- 

brun färg och skulle i förklädnaden motsvara myrans ¢horax och 

1 F. exsecta, sanguinea och rufa, med dess raser, samt rufibarbis, 
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petiolus, medan abdomens bakre, mörkt färgade del skulle mot- 

svara myrans abdomen. De tre bakre benparen äro rödbruna, 

det främsta benparets lår och tarser äro mörkare färgade. Detta 

sistnämnda benpar är mycket längre än de andra och föres under 

djurets gång på ett sätt, som i viss mån erinrar om myrornas 

antenner. 

Hvad som emellertid, åtminstone för en myrkännare, genast 

röjer, att djuret seglar under falsk flagg, är de äldre hanarnas 

kolossala mandibler, hvilka i hvila bäras rakt framätsträckta med 

den likaledes mycket länga ytterleden pä samma sätt som ett 

knifblad infälld mot basalledens insida. Basallederna ensamma 

äro lika länga som hela cephalothorax, och när de vidt utspär- 

ras samt den nästan lika länga, men mycket smala och spetsiga 

ytterleden fälles ut, erbjuder spindeln ett utseende, som i smått 

erinrar om de varma ländernas tarantelskorpioner?. Hos yngre 

hanar äro, enligt hvad Professor THORELL benäget meddelar mig, 

mandiblerna kortare och mera nedåtriktade. Hos honan slutligen 

äro de helt korta samt 1 hvila rakt nedåtriktade. 

Fyndorten för mina spindlar var Gnestavik i Östergötland 

pa Slätbakens norra strand, omkr. !/4 mil från Mem. Omstän- 

digheterna vid fyndet voro följande: 

För vissa ändamål sökte jag efter ett samhälle af Formica 

sanguinea och fann också snart ett sådant på själfva stranden, 

där ett ständigt tåg af denna myrart i båda riktningarna uppe- 

höll förbindelsen mellan det i två afdelningar med några meters 

mellanrum fördelade boet. Medan jag var sysselsatt med att 

iakttaga det öfver strandens torra vassrör och småstenar fram- 

skridande myrtåget, fick jag plötsligt se en hane af den lille 

spindeln komma fram mellan vassrören och röra sig hit och dit 

på myrornas stråkväg. Han rörde sig med ryckvisa steg, såsom 

man ofta far se Formzica-arterna göra, men däremot hade han 

ett sätt att under gången lyfta och sänka sin bakkropp, hvilket 

alls icke var myrliknande. Med intresse iakttog jag, huru 

myrorna skulle bete sig mot honom, men fastän de gingo 

fram ganska talrikt, var det aldrig någon som mötte honom. 

Dock fick jag denna gång ej intrycket, att han afsiktligt undvek 

? N. b. hos de sistnämnda är det ej mandiblerna, utan maxillarpalperna 

som äro så förlängda. 
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dem. Under denna och närmast följande dagar iakttog jag på 

samma ställe tillsammans sex exemplar, af hvilka fem voro hanar 

och en enda hona. De tycktes förekomma blott på denna fläck 

af stranden. På närliggande ställen, där förhållandena tycktes 

vara fullständigt lika, utom att F. sanguinea saknades, sökte 

jag dem förgäfves. Då emellertid, så vidt jag känner, det ej 

vid föregående fynd blifvit anmärkt, att spindeln i fråga med 

förkärlek uppehöll sig på sådana ställen, där myror funnos, 

skulle det vara förhastadt att af detta enda fall draga en sådan 

slutsats. 

Alla exemplaren infångades och inspärrades i ett glaskärl 

med ett jordlager på botten, i hvilket några förut insläppta 

Sanguinea-arbetare graft gånger. Under de långa stunder, som 

jag iakttog lifvet i detta lilla terrarium, såg jag ingen kollision 

mellan myrorna och spindlarna. Om under promenaderna kring 

det lilla området en spindel och en myra möttes, gick den förre 

alltid tidigt nog helt lugnt åt sidan, medan den senare lika lugnt 

och obekymradt fortsatte sin väg. Med kännedom om myrornas 

goda luktsinne kan det väl antagas, att de märkte spindlarnas 

närvaro, men ej oroades däraf. Vidare var det påtagligt, att 

_Spindlarna alls ej kände sig förskräckta öfver myrornas närvaro, 

fastän de gingo ur vägen för dem med den respekt, som den 

svagare ägnar den starkare. 

Hvad skall man nu sluta angående den egendomliga lik- 

heten mellan tvenne djur af så skilda grupper som en spindel 

och en myra? I detta afseende är det af största intresse att 

höra ett utlåtande från en så berömd spindelkännare som Pro- 

fessor T. THORELL. Han skrifver till mig därom följande: »Icke 

blott arterna af Sa/ficus, utan nästan alla arter af underfamiljen 

Salticinae äro mer eller mindre myrlika, och jag är böjd för att 

anse denna likhet vara en verklig szmzcry, som gör det lätt 

för dessa spindlar att lefva bland myror och skyddar dem mot 

allehanda djur, som lärt sig att frukta myrorna och som därför 

akta sig för att komma dem och deras »likar» bland spindlarna 

för nära». 

Det förefaller mig, som skulle Professor THORELL härmed 

träffat den rätta förklaringen på myrlikheten. Skulle det vid 

upprepade fynd af denna spindel visa sig, att han föredrager 
a 
Id 
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att vistas i de röda myrornas närhet, så vore det ganska 

uppenbart, att det är fråga om härmning och ej om en tillfällig 

likhet. 

Mina fångna Salticus-exemplar gåfvo mig anledning att 

iakttaga några drag i deras eget inbördes samlif, hvilka voro 

rätt egendomliga och, enligt hvad Professor THORELL meddelar 

mig, förut okända. 

Redan sedan lång tid tillbaka är det välbekant, att spind- 

larnas hanar vid frieriet närma sig honorna under de löjligaste 

åtbörder. Som bekant, ha de all anledning att iakttaga mycken 

försiktighet härvid, enär honan ofta helt enkelt griper och äter 

upp en misshaglig friare. Att emellertid hanarna bevärdiga 

hvarandra med något slags uppmärksamhet, har däremot, så vidt 

jag känner, icke blifvit anmärkt. Detta var emellertid i hög 

grad fallet med mina Saltcus-hanar. Ibland gingo de förbi 

hvarandra, utan att på något sätt låta märka, att de sågo hvar- 

andra, men detta var ej ofta. Vanligtvis stannade de och bör- 

jade samtidigt figurera för hvarandra, under det de vredo till 

sin. kropp på det lustigaste. Höjande sig på tarserna, så att 

benen blefvo starkare böjda än vanligt, skredo de med hastiga, 

ryckvisa steg i sick-sack fram mot hvarandra, medan de samti- 

digt böjde de fortfarande hopslutna mandiblerna och abdomen 

åt det håll, från hvilket de rörde sig. Då de skredo snedt fram 

åt höger t. ex., böjde de sålunda mandibler och abdomen åt 

vänster och tvärt om. Kroppen var sålunda böjd i en båge, än 

åt höger, än åt vänster. Då de närmat sig hvarandra på unge- 

fär en centimeters afstånd, uppspärrade båda, liksom på kom- 

mando, samtidigt och blixtsnabbt sina fruktansvärda mandibler, 

hvarefter ett slags fäktning med de långa, spetsiga mandibel- 

klorna började. Hvar och en sökte med spetsen af den ena 

klon stöta till sin. motståndare. Aldrig användes däremot man- 

diblerna att bita med vid dessa tillfällen, och det hela gjorde 

vida mera intrycket af lek än af strid. Detta löjliga skådespel 

upprepades oupphörligt, och alltid var förloppet detsamma. 

Påtagligen har Salteus god synförmäga, ty redan pa 5 

à 6 centimeters afstånd började hanarna ibland figurera mot 

hvarandra. 

Någon enda gång såg jag en hane vilja börja samma lek 

4 
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med honan, men hon undvek genast. Denna hona var mindre 

till växten än hanarna och var sannolikt ännu ej könsmogen. 

En morgon fann jag en af hanarna (den minsta) uppäten. 

Endast benen och mandiblerna funnos kvar. Om det var my- 

rorna eller de andra spindlarna, som hade detta dåd på sitt 

samvete, kan jag ej afgöra, men misstänker snarare de öfriga 

spindelhanarna än myrorna. De senare hade förut låtit sig nöja 

med socker, och de förra hade hållit tillgodo med inlagda flugor. 

| Honan, som ej tycktes finna behag i hanarnas sällskap, in- 

redde åt sig i ett vassrör en med väf tapetserad kammare och 

vistades nästan ständigt däri. Hanarna däremot spatserade stän- 

digt omkring under de förutnämnda höjningarna och sänkningarna 

af sin abdomen. 

I samband med hvad ofvan blifvit sagdt om ifrägavarande 

spindels förmodade härmning af myrornas utseende kan jag 

nämna, att jag samma sommar och i samma trakt fängade ett 

exemplar af den kortvingade honan af Myrmecoris gracilis 

SAHLB. Denna märkvärdiga skinnbagge visar, som bekant, en i 

detalj gående likhet med stackmyrorna. Hvad som särskildt 

frapperade mig denna enda gång, som jag haft tillfälle att se 

denna sällsynta art, var den stora likheten mellan dess abdomen 

och en myras med dess omväxlande matta och glänsande tvär- 

band. Några personer (icke-entomologer), för hvilka jag visade 

honom, blefvo mycket förvånade vid min förklaring, att det ej 

var en myra. Visserligen funnos stackmyror ej långt från fynd- 

orten, men ej i omedelbar närhet. Placerad på en myrstack, 

angreps skinnbaggen genast, hvilket äfven var fallet, då han sat- 

tes på en af myrornas sträkvägar. Något skydd mot myror kan 

således hans förklädnad sannolikt ej tillskynda honom, utan om 

hans myrlikhet är något annat än en tillfällighet, afser den väl 

att afskräcka andra fiender, ehuru jag har svårt att föreställa 

mig, att en illaluktande skinnbagge behötver något annat skydd 

än det, som hans stinkkörtlar förskaffa honom. Man skulle ju 

dock möjligen kunna tänka sig, att en om skinnbaggens onjut- 

barhet oerfaren, men om myrornas farliga egenskaper medveten 

fiende, skulle försöka äta honom, om ej myrskepnaden verkade 

afskräckande redan för ögat. 
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FULVIUS HEIDEMANNI, 

EINE BERICHTIGUNG 

VON 

©. M. REUTER. 

In Entomologisk Tidskrift d. J. pp. 136 u. 142 habe ich 

eine neue Fulvius-Art unter dem Namen /feznemanni aufgeführt. 

Die Art soll aber /Zerdemanni heissen, nach dem Entdecker, dem 

bekannten amerikanischen Entomologen Mr OTTO HEIDEMANN in 

Washington, und muss der Name darum an den schon angegebe- 

nen Stellen, wie auch pp. 144 u. 146, geändert werden. — 

Auch ist p.148 Z: 12 v. o, Statt 7. ÜUhleri Reun. 4 aoa 

neus Prov. zu lesen; ehe ich beobachtet hatte dass F. (Pamero- 

coris) anthocoroides ÜHLER nec STÅL mit P. (Lygus) brunneus 

Prov. identisch war, hatte ich diese Art zu F. Uhleri umgetauft, 

habe aber p. 140 den Namen von PROVANCHER richtig einge- 

führt; durch ein Verseben ist diese Aenderung aber p. 148 (in 

der Beschreibung von /. dubius) ausgeblieben. 

Landtbruksentomolog för 1896. Sedan Kongl. Maj:t 

genom nädigt bref af den 4 okt. 1895 anvisat ett belopp af 

2,000 kr. att af K. Landtbruksstyrelsen användas för anställande 

af sakkunnig person för meddelande af upplysningar i fråga om 

de för landtbruket skadliga insekter och medlen att förekomma 

deras härjningar, har Landtbruksstyrelsen funnit godt att fortfa- 

rande för år 1896 antaga entomologen SVEN LAMPA till statens 

instruktör för meddelande af upplysningar 1 ämnet, med rätt att 

uppbära det nämnda anslaget samt skyldighet att ställa sig till 

efterrättelse, ej mindre det den 4 mars 1890 utfärdade regle- 

mentet, än äfven de föreskrifter i öfrigt beträffande det sålunda 

lämnade uppdraget, som Styrelsen kan finna godt att meddela, 
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BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER INSEKTENFAUNA 

VON KAMERUN. 

2 

TAGFALTER 

VON 

CHR. A URIVILLIUS. 

4 

Fam. Pieridæ. 

Uebersicht der afrikanischen Gattungen. 

A. Die zwei ersten Palpenglieder unten mit Haaren und Bor- 

sten bekleidet. Die Hinterflügel immer mit deutlicher, ge- 

rader oder nach aussen umgebogener Præcostalrippe. 

a. Die Rippe 6 der Vorderflügel entspringt immer aus 7 

hinter der Spitze der Mittelzelle. 

+ Die Fühler ohne Kolben, gegen die Spitze schwach 

perlschnurartig, Die Rippen 5 und 6 der Hinterflü- 

gel gestielt. Die Rippe 5 der Vorderflügel aus dem 

Stiele von 6+7. 1, Pseudopontia. 

++ Die Fühler mit deutlichen Kolben. Die Rippen 5 

und 6 der Hinterflügel nie gestielt. Rippe 5 der 

Vorderflügel nie aus dem Stiele von 6 +7. 

a. Die mittlere Querrippe (MDC) der Vorderflügel fehlt 

oder ist sehr kurz und steht fast senkrecht gegen 

den Stiel von 6+7, oder ist schief nach aussen 

gerichtet. 

1. Vorderflügel nur mit ro Rippen. Fühlerkeule 

langestreckt, zugespitzt. Nychitona. 

SS Siehe Ent. Tidskr. 16. p. 195. 

105 
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2. Vorderflügel mit ıı Rippen. Fühlerkeule stumpf 

und kurz. Herpania. 

b. Die MDC der Vorderflügel ist gut entwickelt, und 

mit ihrem vorderen Ende schief nach innen ge- 

richtet. 

ı. Vorderflügel nur mit 10 Rippen; die Rippe 9 

ganz gerade und mit 8 völlig gleichlaufend. 

Mylothris. 

2. Vorderfliigel mit 11 Rippen, selten nur mit 10 

Rippen (indem die Rippe 8 winzig klein ist 

oder fehlt), die Rippe 9 (ro) aber in diesem 

Falle mehr oder weniger geschwungen und mit 

der Rippe 8 (9) nicht gleichlaufend. Prerzs. 

2. Die Rippe 6 der Vorderflügel entspringt immer frei aus 

der Spitze der Mittelzelle. 

*, Die _Vorderfliigel mit ı2 Rippen, 8 und go aus 

ro und 11 frei aus der Mittelzelle. Eronia. 

** Die Vorderfliigel mit nur 11 Rippen. 

1. Die Rippe 8 allein aus 7, 9° und re frer aus 

der Mittelzelle. Teracolus. 

2, Die Rippen 8 und 9 aus 6, 10 allein frei aus 

der Mittelzelle. Leuceronia* n. gen. 

B. Die Palpen unten beschuppt, selten mit Borsten oder Haa- 

ren bekleidet, die Hinterfiügel aber in diesem Falle ohne 

Præcostalrippe. Die Præcostalrippe der Hinterflügel fehlt 

ganz oder ist nach innen umgebogen. Rippe 6 der Vor- 

derflügel aus dem Stiele von 7+8. Vorderfliigel mit 11 

Rippen, 

a. Vorderflügel mit zwei freien Rippen (9 und 10) aus dem 

Vorderrande der Mittelzelle. 

+. Hinterflügel mit kurzer, nach der Wurzel umgeboge- 

ner Præcostalrippe. Catopsilia. PP 

++" Hinterflügel ohne Præcostalrippe. Terias. 
8. Vorderflügel nur mit einer (10) Rippe aus dem Vorder- 

rande der Mittelzelle; 9 aus dem Stiele von (7 +8). 

Keine Præcostalrippe. Colias. 

> Typus Zronia Bugueti Boısd. 

106 
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289. Pseudopontia paradoxa FELDER Pet. nouv. Ent. 

1. n:o 8 (p. 30) (1869); p. 95 fig. (1870). — STAUD. Exot. 

Schm. r/p 2601 16 (1884) — calabarıca" Puotz S. EZ. 31 

Do 348.44 2,8. ra—f (1870). 

Itoki, Kitta, N'Dian, Bonge. — Februar 

Se CID AA 
Dass dieses hocheigenthümliche Thier ein Tagfalter und 

kein Heterocer ist, scheint mir ganz sicher. Die Præcostalrippe 

der Hinterflügel ist an und für sich hinreichend um zu beweisen, 

dass wir es mit einem Tagfalter zu thun haben. Erst durch die 

Entdeckung der Raupe und der Puppe wird es möglich zu ent- 

scheiden, ob Pseudopontia eine wahre Pieride ist oder ob für 

sie eine neue Familie zu errichten sei. 

Mai, Dezember. 

296. Nychitona medusa CRAMER Pap. Exot. 2. t. 150 

Hann) rarico) DOUBL: ~HEW: Gene D. Lep..t. ss 

(1847). 
Itoki, Kitta, Ekundu, N’Dian, Bonge, Bibundi. — Januar 

— Mai, Juli, September, November, Dezember. — 23 So, 3 22. 

var. zmmaculata n. var. Macula nigra areæ tertiæ alarum 

anticarum utrinque deest. 

Kitta, Ekundu, N’Dian, Bibundi (JUNGNER). — März—Mai. 

3 d'a, 2 99. 
Durch die bedeutendere Grösse (48—60 mm.), den mehr 

langgestreckten, gewöhnlich von der Rippe 4 bis zur Rippe 11 

ausgedehnten Apicalfleck der Vorderflügel und durch den vorne 

von der Rippe 4 begrenzten Fleck der Zelle 3 scheint diese Art 

wenigstens in Kamerun von der folgenden scharf begrenzt zu 

sein. Die Hinterflügel führen bei der Varietät nur sehr kleine 

schwarze Striche an den Rippenenden, bei der Hauptform aber 

sind diese Striche gewöhnlich zu einer feinen Saumlinie vereinigt 

oder zu grossen, nach innen undeutlich begrenzten Saumflecken 

entwickelt. 

291. Nychitona alcesta CRAMER Pap. Exot. 4. t. 379 

f. A (1782). — Staup. Exot. Schmett. ı p. 27 t. 16, (1884). 

Itoki, N’Dian, Bonge, Bibundi. — Januar, Februar, Juni, 

Dezember. — 10 Yo, 14 QF. 

Die SY stimmen gut mit den oben angeführten Figuren überein 

und haben alle einen von der Rippe 4 getheilten, schwarzen 

Entomol, Tidskr. Ärg. 16. H. 4 (1895). 107 17 
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Fleck vor dem Saume und einen kurzen, höchstens zwischen den 

Rippen 5 und 8 ausgebreiteten Apicalfleck, welcher jedoch bei zwei 

Stücken gänzlich fehlt (= var. narıca FABR.). Die 99 sind 

dagegen alle oben ganz einfarbig weiss ohne Zeichnungen; nur 

bei einigen Stücken ist die äusserste Spitze der Vorderfliigel etwas 

schwärzlich. Die Grösse wechselt von 29—41 mm. 

292. Mylothris spica MÖSCHLER Verh. z. b. Ges. Wien 

33 p. 277 (1883). —— © eudoxia Boisp. Spec. Gen. 1 p. 510 

(1836) »#>» (non 9). — jaopura KARSCH B. E. Z. 38 p. 232 

(1893). 
Kitta, N’Dian, Bonge. — April, Mai, September—November. 

de) SS TT 29. 

Beide Geschlechter wurden von SJÖSTEDT in Copula gefan- 

gen und gehören sicher zusammen. Die ächte M. poppea CR. 

kenne ich nicht aus Kamerun”. Professor KARSCH beschreibt 

zwar (l. c.) als Weib von /aopura eine Form, die sich von spica 

durch eine die inneren Enden der schwarzen Saumstriche ver- 

bindende Bogenlinie auszeichnen sollte. Diese Form kann ich 

doch nur als eine Aberration des Weibes von spzca betrachten, 

denn bei einem der mir vorliegenden Stücke ist diese Bogen- 

linie auch angedeutet. Die weisse Färbung des Hinterrandes 

des Vorderflügel ist auch sehr veränderlich, bald mehr bald we- 

niger ausgebreitet. 

Die Puppe (Tafl. 2 Fig. 2, 2a, als M. jaopura), aus der 

ein & gezogen wurde, muss weiss oder grünlich gewesen sein 

und weicht recht erheblich von der von TRIMEN abgebildeten 

Puppe der M. agathina ab. Das Kopfhorn ist ganz gerade, 

schief nach oben gerichtet und vorne schwarz gefärbt. Kurz 

hinter dem Kopfhorne am Hinterrande des Vorderrückens sitzen 

zwei schwarze Höckerchen. Der Mittelrücken ist scharf gekielt 

und in der Mitte winkelig erhaben. Das erste Glied des Hin- 

terleibes ist sehr klein, gekielt und hat jederseits ein kleines 

Höckerchen, die folgenden drei Glieder sind sehr breit, und 

oben flachgedrückt. Das zweite und dritte haben jederseits zwei 

lange, stumpfe, fingerähnliche Fortsätze und das vierte nur einen 

3 Die von mir in Ent. Tidskrift 12. p. 221 als goppea erwähnten Stücke 

gehören alle zu spica, 
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solchen Fortsatz. Der zweite und vierte dieser Fortsätze sind 

schwarz. Die Glieder 4—8 sind oben scharf gekielt. 

293. Mylothris asphodelus BUTLER Proc. Zool. Soc. 

POSTS se poppea DEWITZ Acta Ac. N. Cur). 41: 20te2s 

f. 11 (1879) (non CRAM.). 

Kitta, N’Dian, Love (DusÉN). — März— Juni. — 4 So, 

2,09, 

Wenn die Farbe der Wurzel der Vorderflügel in DEWITZ 

Werk richtig ist, muss seine Figur zu asphodelus geführt werden. 

Die So messen 52—58 mm. und sind grösser als die Jg 

von Spica und ungefähr so gross wie die ächte poppea aus S. 

Leona. Die beiden Weibchen, die ich nicht ohne Bedenken 

zu dieser Art führe, messen 56 mm. und sind den 99 von spzca 

sehr ähnlich, haben aber eine etwas mehr gelbliche Grundfarbe 

der Vorderflügel, und kürzere und breitere Saumstriche der Vor- 

derflügel. Die Striche am Ende der Rippen 2—4 sind breit, 

fleckenförmig; zwischen den Strichen ist die Grundfarbe mehr 

oder weniger mit schwarzen Schuppen bestreut und im Felde 8 

ganz mit schwarz ausgefüllt. 

294. Mylothris sulphurea n. sp. — Taf. 3 Fig. 3. 

Alis anticis supra læte sulphureis, ad basin costæ paullulum 

aurantiaco tinctis, apice usque ad costam tertiam maculaque ad 

apicem costæ 2:æ nigris, infra pallide sulphureis cellula discoi- 

dali fere tota ochracea, maculis 8 rotundatis, marginalibus, om- 

nibus separatis aut apicalibus confluentibus, nigris; alis posticis 

utrinque niveis, basi plus minus late sulphureo-tinctis, maculis 8 

marginalibus nigris, margine costali infra ad basin ochraceo. — 

Long. alar. exporr. 54—58 

Ekundu, N’Dian. — Mai, Juni. — 4 Yo. 

Durch die schöne schwefelgelbe Farbe der Vorderflügel leicht 

von den verwandten Arten zu trennen. 

295. Mylothris ochracea n. sp. — Taf. 3 Fig, ı. 
Alis supra læte ochraceis, anticis apice usque ad costam 

tertiam late nigris maculisque duabus ad apicem costarum 1:2 

et 2:æ nigris ornatis, posticis maculis 8 marginalibus maximis, 

confluentibus nigris; alis infra paullo pallidiore ochraceis, macu- 

lis rotundatis nigris, omnibus nisi 2—3 ad apicem anticarum 

bene separatis ornatis. — Long. alar. exporr. 57 mm. 

109 



260 - ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 1895. 

Itoki Na N'Golo. — Juni. — 1 g. 

BUTLER beschrieb neulich aus Ruvenzori eine M. crocea, 

welche in der Grundfarbe fast ganz mit JZ. ochracea überein- 

stimmt. JM. crocea hat jedoch nur kleine, freie, rundliche Saum- 

flecke der Vorderflügel und ist gewiss viel näher mit agathına 

CR. als mit ochracea verwandt. 

296. Mylothris ‘Sjéstedti -n.<sp. "Laf2 37 Pig. 

Alis utrinque niveis, anticis supra basi, cellula discoidali 

fere tota (parte apicali posteriore excepta) margineque costali 

usque ad fasciam apicalem cinereis, apice usque ad costam 3:am 

Jatissime maculaque magna ad apicem costæ 2:æ et alia minuta 

ad costam r:am nigris, infra cellula discoidali fere tota ochracea 

maculisque 7—8 marginalibus nigris, apice intra maculas paullu- 

lum sulphureo-tincto; posticis utrinque maculis 6 marginalibus 

bene separatis nigris et infra margine costali ad basin ochraceo. 

— Long. alar. exporr. 50—53 mm. 

Kitta. — März, April. — 2 Jo. 

Durch die aschgraue Wurzel der Vorderfligel unterscheidet 

sich diese Art sofort von ailen andern bisher beschriebenen My- 

lothris-Arten. 

297. Pieris phaola Dover. An. N. H. (2) 200 page 

(1847). — ROGENH. Ann. Mus. Wien 4. p. 549 t. 23 f. 3 (r89r). 

— rhodanus Warp Afr. Lep. p. 4 t 44. Tr (non f 2) (e875% 

Bonge. — Juli, September—November. — 15 gg, 2 QQ. 

298. Pieris rhodope FABR. Syst. Ent. p. 473 (1775). — 

eudoxia’ CRAM. Pap. Exot. 3 t 213 f. C (1779). — Deves 

Exot.. Ins. 3 t. 32 f. I, 2 (1782), —- 9.:Poppea ner: 

Exot. t. 26 f. 3 (1835). — rhodanus WARD Afr. Lep. t. 4 f. 2 

(non ı) (1873). 

Bonge. — November. — ı 9. 

299. Pieris sabina FELDER Reise Nov. Lep. p. 167 (1865). 

Kitta, Bonge. — März, April, November. — 6 oo. 

Durch die bedeutendere Grösse (51—62 mm.) und die unten 

nur am Vorderrande, nicht aber in der Mittelzelle schwach hell 

gelbliche Wurzel der Vorderfliigel unterscheidet sich diese Art 

von P. epaphia 5. Das @ ist mir ganz unbekannt. 

300.. Pieris. epaphia Cram: Pap. Exot. 3.t. 207 £ D; 

IIO 
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Hög) — © sada Faser. Sp. Ins’ 2 p. 46 (1781). — 

TRIMEN S. Afr. Butt. 3 p. 40 (1889). — 2 kypathia DRURY 

Heer I Ins.v 3,46. 32. PEN (FJOL) = Malata- DOUBLE, 

BEN. EU (Tr) 207p: 764 (7847). 

Itoki, Kitta, Bonge, Bibundi. --- November 

A?) 
Da auch die Weibchen von ?. phaola und rhodope eine, 

_wenn auch etwas kürzere Haarquaste an der Spitze des Hinter- 

Mai. — 23 IS, 

körpers auf der Unterseite haben, und die relative Länge der 

Querrippen veränderlich ist, können die Gattungen Gl/utophrissa 

und /Arissura nicht einmal als Untergattungen beibehalten 

werden. Glutophrissa ist also = Phrissura = Tachyris = 

Appias. Die Geschlechter wurden von SJÖSTEDT in Kopula 

gefangen, 

300; 2 Pieris calypso Drury Il.-Exof. Ins. 2.1.1 27-173; 

4 (1773). — CRAMER Pap. Exot. 2 t. 154 f. C—F (1779). — 

STAUD. Exot. Schmett. 1 p. 33 t. 18 (1884). 

Mokundange (P. DusEN). — Mai. — 1 ©. 

302. Pieris Theuszi DEWITZ var. 9 semzalba n. var. 

A forma typica differt alis anticis utrinque plus minus lete 

ochraceo flavis. — Long. alar. exporr. 63—69 mm. 

Bonge, Camerunfluss (THEORIN). — Oktober. — 2 99. 

Nur durch die Farbe und die etwas bedeutendere Grösse 

weicht diese Form von den Abbildungen DEWITZ s ab. Auf der 

Unterseite der Hinterflügel sind bei dem einen Stücke nur drei, 

bei dem anderen 6 Submarginalflecke vorhanden; in der Zelle 

6 der Vorderfliigel steht auf der Unterseite auch ein schwarzer 

Submarginalfleck. 

303. Pieris cebron WARD Ent. M. Mag. 8 p. 59 (1871); 

VARE SPREDS Sr t. ort. TA 217873): 

Bonge. — November. — 2 Jg. 

304. Eronia thalassina Boisp. Spec. Gen.:1 p. 443 

(1836). — verulanus Warp Ent. M. Mag. 8 p. 59 (1871); 

Air wep. pat iR f= 7, (1873). 

+ Vergl. Ent. Tidskr. 14 p. 280 Note 7 (1883). Dass CRAMERS Ab- 

bildung älter als die Beschreibung von saba ist, geht auch dadurch hervor, 

dass FABRICIUS selbst in seinem Werke die Cramerschen Tafeln bis zur 215:en 

eitiert. 

1H Gt 
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Bonge. — November. — I d. 

305. Eronia argia FABR. Syst. Ent. p. 470 (1775). — 

Boisp. Spec. Gen. 1 p. 442 (1836). — STAuD. Exot. Schm. 1 

P. 37 t. 127 (1884). = TBIMENIS, “Afr Butte Nr 060) 

— cassiopea CRAMER Pap. Exot. 3 t. 201 f. A (1779). — 2 

poppea Vonov. Nat. Repos. 2. t. 54 f. 2 (1824). — © idotea 

BOSD» Spec: AGENT EL AT VES GO)! 

Kitta, Vevoka, Bibundi, Bonge. — April—Juni, August. — 

Ae Net: 
STAUDINGER sagt in seiner Arbeit, dass er nie das © dieser 

Art gesehen habe. ZFPoppea Donov. ist jedoch ganz sicher das 

® von argza. Das Weibchen ist sehr veränderlich; ich habe fol- 

gende 6 Formen gesehen: 

A. Vorderfliigel ohne orangegelben Wurzelfleck. 

a. Beide Fliigel oben weiss. 1. ab. Zypzca n. ab. 

8. Vorderflügel oben orangegelb, 

Hinterflügel weiss. tN . ab. semiflava n. ab. 

7. Beide Flügel oben schwefelgelb. 3. ab. zadofea Borsp. 

B. Vorderflügel mit grossem, orangegelbem Wurzelfleck. 

a. Beide Flügel oben weiss. 4. ab. poppea DoNov. 

8. Vorderfiügel oben orangegelb, 

Hinterflügel weiss. 5s abe 12022290 Mabe 

7. Beide Flügel schwefelgelb, 6. ab. sulphurea n. ab. 

306. Eronia pharis Boisp. Spec. Gen. 1. p. 443 (1836). 

Bonge. — November. — 1 Jg. 

307. Catopsilia florella FABR. Syst. Ent. p. 479 (1775). 
— STAUD. Exot. Schm. 1 p. 38 t. 22 (1884). — TRIMEN S. 

Afr. Butt. 3 p. 185 (1889). 

Bonge, Bibundi. — November, Dezember. — 2 29. 

308, Terias solifera BUTLER An. N. H. (4) 15 pr 306 

(1875). 
Ueberall. — September—Juni. — 25 æo, 6 89. 

Durch die Grösse (40—50 mm.) und die helle, schwefel- 

gelbe Grundfarbe des g stimmt diese Form am nächsten mit 

T. brenda DousL. HEW. aus S. Leona und Ashanti überein und 

weicht von derselben hauptsächlich nur durch die breitere und 

auf der Innenseite zwischen den Rippen 2 und 4 tief ausge- 

schnittene schwarze Saumbinde der Vorderflügel ab. Bei den 

112 
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SS tritt die Saumbinde an der Rippe 2 nur schwach, bei den 

99 aber stark hervor. Die $9 sind alle viel heller, weisslich 

gelb. Der Saum der Hinterflügel hat an den Rippenenden schwaıze 

Punkte, die bald klein und frei, bald gross und zu einer breite- 

ren oder schmaleren Saumbinde zusammengeflossen sind. Unten 

sind die Flügel nur schwach und ganz wie bei /eonzs gezeichnet; 

nur bei einem © und einem gg finden sich,braune Schattenflecke 

vor der Spitze der Vorderflügel. 

| 309. Terias leonis BUTLER An. N. H. (5) 17 p. 222 t. 

5 f. 6 (1886). 

Ueberall. — September, November—-Juni. — 26 Yo), 9 PS. 

Diese Art ist durch die Breite und die Form der Saum- 

binde der Vorderflügel und die Zeichnungen der Unterseite der 

vorhergehenden Art sehr ähnlich und weicht von ihr fast nur 

durch die geringere Grösse (27—40 mm.) die an der Spitze 

mehr abgerundeten Vorderfliigel und die weit tiefere ockergelbe 

Grundfarbe des J ab. Von 7. senegalensis GEYER (Zuträge f. 

969, 970) unterscheidet sie sich nur durch die Abwesenheit der 

braunen Flecke der Unterseite. Die 22 haben eine weissliche 

Grundfarbe. 

Da 7° solifera und /eonis in Kamerun das ganze Jahr (in 

den Monaten Juli und August regnete es 1891 in Kamerun so 

anhaltend, dass keine Schmetterlinge gefangen werden und wohl 

auch nicht fliegen konnten) „zusammen fliegen, können sie nicht 

Zeitformen sein, und Zeitformen der Gattungen Terzas kommen 

gewiss auch in diesem Gebiete nicht vor. 

310. Terias brigitta CRAMER Pap. Exot. 4 t. 331 f. B, 

€ (1780). — TRIMEN S. Afr. Butt. 3. p. 14 (1889). 

Bioko (P. DusEN), — Februar. — 1 2. 

Von Stticken aus Siidafrika weicht dieses dadurch ab, dass 

die schwarze Farbe der Spitze der Vorderflügel nach innen mehr 

gerade abgeschnitten ist und durch den kaum mit Schwarz ge- 

sprenkelten Vorderrand. Die Hinterflügel haben nur sehr kleine 

Saumpunkte. 
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Fam. Papilionide. 

311. Druryia antimaghus Drury Ill. Exot. Ins. 3 t. I 

(1782). = STAUDT Exot, Sehmetts 1. pP. 20 0 trs 1 6S84)) ire 

p. 268 (1892). 

N’Dian. — Mai. — 1 J. 

312. Papilio zalmoxis HEW. Exot. Butt. Papilio t. 6 f. 

18 (1864). — STAUD. Exot, Schmett: 1°p. ır t. 7 (1884), 

Iris, Top 26811892) 

Itoki, N’Dian, Bonge. — Januar, Mai, Juni, September. — 

8 SS. 

313. Papilio cypræofila BUTLER Ent. M. Mag. 5 p. 60 

(1868). — zenobia Donov Nat. Repos. 5 t. 179 (1827). — 

EucAs7bep.=Exot. 2227727217335): 

Itoki, Kitta, N’Dian, Bonge. — Januar, April, Mai, Novem- 

ber, Dezember. —- 5 Yo, 1 8. 

314. Papilio andronicus WARD. — Taf. 2 f. 4 ©. 

Synon. P. andronicus WARD Ent. M. Mag. 8 p. 121 (1871). 

— chionicus KARSCH B. E. Z. 38 p. 370 (1894). 

Kitta. — April. — 1 ©. 

Die Wardschen Typen befinden sich nunmehr in OBERTHUR’S 

Sammlung in Rennes; nach brieflicher Mittheilung des Herrn R. 

OBERTHÜR ist der Typus von P. andronicus jedoch nicht in 

der Sammlung und ist demnach wahrscheinlich verloren gegangen. 

Unter den nicht veröffentlichen Abbildungen zu WARDS »Lepi- 

doptera Africana» befindet sich jedoch glücklicherweise eine Figur 

von P. andronicus. Diese stellt, wie auch WARD in seiner Be- 

schreibung ausdrücklich angiebt, einen & vor und unterscheidet 

sich nach OBERTHÜRS Mittheilung von meiner Figur des 9 nur 

dadurch, dass auf der Oberseite die Flecke der Vorderflügel 

kleiner, von der Mittelzelle durch die Grundfarbe getrennt und 

auf der Innenseite mehr gezackt sind. Der Fleck der Zelle 7 

ist nur halb so gross und die der Mittelzelle fehlt ganz. Die 

Querbinde der Hinterflügel ist schmaler, indem die Grundfarbe 

der Wurzel sich bis über die Mitte der Mittelzelle verbreitet. 

Unten sind die weissen Zeichnungen fast ganz wie bei dem 9, 
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der Fleck in der Mittelzelle der Vorderflügel jedoch sehr klein. 

Mit dieser Abbildung des æ:s stimmt KarscH Beschreibung von 

chionicus in allen Einzelheiten gänzlich überein. Durch die etwas 

dunklen Worte »absence of any detached markings between the 

nervures near the base» in WARD's Beschreibung wurde KARSCH 

offenbar irre geleitet; WARD vergleicht seine Art mit P. zenobius 

und meint gewiss nur, dass andronzcus nicht wie senobius zwei 

getrennte (»detached») Flecke, sondern nur einen zusammenhän- 

genden Strich in der Zelle 7 der Hinterflügel hat. 

315. Papilio zenobia FABR. Syst. Ent. p. 503 (1775). 

— messalina STOLL Suppl. Cram. t. 26 f. 2, 2b (1790). 

Itoki, Bonge. — Februar, September, Dezember. — 2 oo’, 

2 99. 

Die Geschlechter von zencodza unterscheiden sich fast ganz 

so wie diejenigen von andronicus. Der eine I hat etwas schma- 

lere Querbinde und kann zu var. odenatus gefiihrt werden 

316. Papilio cynorta FABR. Ent. syst. 3:1 p. 37 (1793). 

— Westw. Arc. Ent. 1 t, 40 f. 3, 4 (1843). — Haase Bibl. 

Zool. 8:1 t. 3 f. 19—21 (1891). — Q Porsduvallianus WESTW. 

ATG Binta tom, 2. (6847): 

N'Dian. — Mai. — 2 Gd. 

317. Papilio zoroastres DrucE Ent. M. Mag. 14 p. 

226 (1878). > (var?) Preussius KARscH B. E. Z. 38 p. 368 

figg. (1894); Ent. Nachr. 21 p. 226 (1895). 

Victoria (R. JUNGNER). — 1 ©. 

Durch die Güte der Herren O. SALvIN und G. C. CHAM- 

PION konnte ich neulich den jetzt in GODMAN & SALVIN’s Samm- 

lung aufbewahrten Typus von P. zoroastres DRUCE mit der von 

KarscH gegebenen Figur des J von P. Preussius vergleichen 

und konnte dabei keine andere nennenswerthe Unterschiede 

zwischen den beiden Arten entdecken als die Farbe der Quer- 

binden und die Anwesenheit bei zovoastres von einem kleinen, 

weissen Saumfleck in der Zelle 5 der Vorderflügeloberseite; 

dazu kommt, dass zoroastres 4, preussius dagegen nur 3 Sub- 

marginalflecke der Hinterflügel hat. Das mir vorliegende Stück 

stimmt in diesen Kennzeichen völlig mit zoroastres überein, 

weicht aber von beiden durch das fehlen der kleinen, weissen 

Flecke der Zellen 6 und 8 der Vorderfliigel ab und hat also 
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nur 7 Flecke in der Binde der Vorderflügel. Dieses beweist, 

dass KARSCH in seiner Uebersicht der Arten der eckertoides- 

Gruppe allzu grosses Gewicht auf die Anzahl dieser Flecke ge- 

lest hat. Wenn wir einmal ınehrere Exemplare der seltenen 

Arten dieser Gruppe vergleichen könnten, würden sie sich gewiss 

in dieser Hinsicht mehr oder weniger veränderlich erweisen, 

KarscH giebt (l. c.) an, dass seine Stücke stark abgeflogen 

waren; kann nicht die gelbliche Farbe der Zeichnungen dadurch 

entstanden sein? Der Typus von goroastres DRUCE und das mir 

vorliegende Stück sind schön erhalten. 

318. Papilio dardanus BROWN Ill. Zool. p. 52 t. 22 

(1776). —:of merope CRAMER: Pap. Exot. 2 t. 151 LAD. 

(1777). — © /appocoon FABR. Ent. Syst. 3:1 p. 38 (1793). 

Itoki, Kitta, N’Dian, Love (DusEN). — Februar, April, Mai. 

= sug nS 
319. Papilio hesperus WESTW. Arc. Ent. ı p. 189 t. 

48 (1843). — STAUD. Exot.:Schmeft. yp. it as SA 

2 calabaricus DISTANT Pr. Zool. Soc. 1879 p. 649 (1879). 

Itoki, N'Dian. — Februar, April—Juni. — 25 Ad, 3 22. 

DisTANT beschreibt das ® als Varietät von P. Aorribilhis 

ButL. Bei den drei mir vorliegenden Weibern fehlt der Sub- 

marginalfleck der Zelle 5 der Hinterflügel gänzlich, der Fleck 

der Zelle 7 ist dagegen vorhanden und weisslich. 

320. Papilio phorcas CRAMER Pap. Exot. 1 t. 2f.B,C 

(1775). — Brown Ill. Zool. p. 22 t. 11 (1776). 

Itoki, N'Dian. — Januar, Mai, Juni. — 9 od, 18. 

321. Papilio charopus WeEstw. Arc. Ent. 1 p. 189 t. 

47 (1843). 
Bibundi. — August. — 2 Sf. 

322. Papilio bromius DousL. An. N. H. (1) 16 p. 176 

(1845). — Gray Cat. Lep.: Brit. Mus. 1. p. 26 t. 6 f. 2 (1852). 

N’Dian. — Mai, Juni. — 31 fs. 

323: Papilio ‘nireusL. Syst. Nat. ed. 10° p. 464) (@e75e). 

— CLERCK Icones Ins. 2 t. 30 f. 1 (1764). — CRAMER Pap. 

Exot, it TEN MAR 70); 

Itoki, N’Dian, Buea (JUNGNER). — Januar, Mai, Juni. — 

Lo Eee 

324. Papilio menestheus Drury Ill. Exot. Ins. 1 t. 
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Ba 2 (177-3). —— “CRAMER Pap. Exot. 1 ts" saa ft A, B 

(1777). 
Itoki, N’Dian, Bonge. — Januar, März, Mai, November. -— 

Seo, 14 PP: 
325. Papilio demodocus Esper Ausl. Schm. t. 51 f. 1 

(1798). — demoleus L. Mus L. Ulr. p. 214 (1764) (non Syst. 

Nae ed. 10). — CRAMER Pap. Exot. 3 p. 65*t. 231 f A, B 

(1779). 
Ueberall. — April, Mai. — 4 oo’, ı ©. 

LINNE’s älteste Beschreibung (in Syst. Nat. ed. 10 p. 464) 

von demoleus passt, wie ich schon 1882 in meinem Werke, 

»Lepid. Mus. Lud. Ulr.» p! 34 ausgesprochen habe, nur auf die 

asiatische, bisher als erzZkonzus bekannte Form. Damals dachte 

ich, dass man jedoch den Namen demoleus für die von LINNÉ 

in Museum Lud Ulric ausführlich beschriebene afrikanische 

Form beibehalten könne. Da man aber nunmehr in solchen 

Fragen noch strenger geworden ist, und W. ROTHSCHILD in sei- 

ner grossen Revision der Papilionen Asiens und Australiens 

(Novitat. Zoolog. 2. p. 279. 1895) den Namen demoleus für die 

asiatische Art angewendet hat, halte ich es für zweckmässig ihm 

darin zu folgen. Ich will hier nur bemerken, dass LINNE zuerst 

(1751) die Schmetterlinge der Sammlung der Königin in Hand- 

schrift beschrieb und darum auch später (1758) diese Beschrei- 

bungen in Syst. Nat. ed. 10 durch die Buchstaben »M. L. U.» 

citirt. Er hat also nicht zuerst die asiatische, sondern die 

afrikanısche Form gekannt und dann jene mit dieser verwechselt. 

326. Papilio leonidas FABR. Ent. Syst. 3:r p. 35 (1793). 

— STAUD. Exot. Schmett. 1 p. 10 t. 6 (1884). — szmzlis CRA- 

NER Pap. Ext. T ft: 9 f B: C (1775). 

Itoki, Kitta, N’Dian, Bibundi. —— Januar, Februar, April, 

Mai. — 5 do. 

327. Papilio Theorini Aurıv. Ent. Tidskr. 2 p. 45 

(1881). 

N’Dian. — Mai. — 6 Yo. 

Bei einem Stiicke sind alle griinen Zeichnungen braungelb, 

eine Abänderung, welche man auch bei Zyndereus beobachtet 

hat und die gewiss durch Feuchtigkeit oder andere äussere Ein- 

. Nüsse entstanden ist. 
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328. Papilio ucalegon HEW. Exot. Butt. Papilio t. 7 f. 

19 (1865). 

N'Dian, Bibundi. — April, Juni. — 3 So. 

329. Papilio policenes CRAMER Pap. Exot. 1 t. 37 f. 

AB (1775). — STAUB. Exot. Schmett.,1.p. out yaa 

Ueberall. — October—Juni. — 19 Sy. 

ERKLARUNG DER TAFEL. 

Tafel 3. 

Fig. 1. Mylothris ochracea AUR. g. 

Ze » Sjostedti AUR, ©. 

PU! » sulphurea AUR, gg. 

» 4. Papilio andronicus WARD. ©. 
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ENTOMOLOGISK TIDSKRIFT 
kommer att under 1895 af Entomologiska Föreningen i Stock- ; 

holm utgifvas efter samma plan som hittills och vill bemöda sig $, 

att, så långt omständigheterna det medgifva, äfven tillgodose den — 

praktiska entomologiens kraf på ett organ i vårt land. Alla lämp- — 

liga uppsatser af vare sig praktiskt eller vetenskapligt innehåll x 

. mottagas med tacksamhet och införas i den ordning de till redak- = 

tionen inkomma. Redaktionen utgöres nu mera af en af styrelsen … 

utsedd redaktionskommitté, som består af följande tre ledamöter: 

Chr. Aurivillius, professor. Vetenskapsakademien, Stock- _ 

holm. +. 

Sven Lampa, Landtbruksstyrelsens entomolog, redaktôr och er 

ansvarig utgifvare. Vetenskapsakademien, Stockholm. 
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ett pris af 2—3 Ore per sida, 4 

Föreningens ledamöter erhålla, sedan arsafgiften blifvit erlagd, | 

tidskriften sig gratis tillsind. Om denna afgift ej redan erlagts, 
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holm. ae 

ansvarig har da de ne 
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Lepidoptera tilsalgs. 

Da jeg .agter at realisere en Del af min Samling af skan- 

_dinaviske og europæiske Lepidoptera, udbydes herved de fleste 

gangbare Arter, saalangt Oplaget strækker, till Halvdelen af de 

sædvanlige (Staudinger’ske) Priser; dog leveres ingen Art under 

Minimumsprisen ıo Pf., undtagen i II Kvalitet. 

Desideratliste bedes sendt til 

| É W. M. Schöyen, 
Statsentomolog, Kristiania, 

Förteckning 

öfver 

Skandinaviens, Danmarks och Finlands 

COLEOPTERA 
jämte deras synonymi och geografiska utbredning 

at 

Claes Grill. 
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interfolierade ex. 60 öre dyrare. 

Distribueras. genom Zrtom. Foreningen, adr. 94 Drottninggatan. 

Coleoptera finnas till salu hos 

B. WARENIUS. 

Adress: Helsingborg. Postexpeditor. 

Torfskifvor à 5 öre pr st., om minst 100 tagas, 

eljest 8 Gre. Insektnalar a 30 öre per hundra hos 
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Adress; Kongl, Vet. Akad;, Stockholm. 

Utgifvet den 25 juni 1895. 
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kommer att under 1896 af Entomologiska Korn i Stock: 

holm utgifvas efter samma plan som hittills och vill bemöda sig ee 

att, så långt omständigheterna det medgifva, äfven tillgodose den = 

praktiska entomologiens kraf pä ett organ i värt land. Alla lämp- 

liga uppsatser af vare sig, praktiskt eller vetenskapligt innehäll — = 

mottagas med tacksamhet och införas i den ordning de till redak- ie 

tionen inkomma. Redaktionen utgöres nu mera af en af styrelsen ech 

utsedd redaktionskommitté, som består af följande tre ledamöter: = 

Chr. Aurivillius, professor: Vetenskapsakademien, Stock- a 

holm. SKE 

Sven Lampa, ne entomolog, redaktör och 

ansvarig utgifvare. Vetenskapsakademien, Stockholm. | 

Claes Grill, Kapten, Drottninggatan 2, Stockholm. ; 

För tidskriften afsedda manuskript kunna insändas till någon- = 

VI 

dera af ledamöterna i redaktionskommittén. Stafningssättet rättas 

efter Sv. Akad. nya ordlistas mera avancerade stafning. 3 

Annonser à omslaget betalas med ro kr. for hel, 5 kr. 3 

för half sida och 20 öre för rad; för stående annonser erlägges = 

25 % af ofvanstaende pris för hvarje gang de ånyo under oe oo 

införas. : es oe 

Äldre årgångar af tidskriften finnas tillgängliga for ett pris À =e 

af 5 kronor pr årgång, om minst 10 arg. tagas pa en gang er- 8 

hålles 20 % rabatt. Medlem af Föreningen, som önskar kom- ee 

plettera sitt exemplar af Tidskriften, erhåller en betydlig ytter = ; 

ligare rabatt. Lösa häften säljas ej, men af en del af de i tid- | 

skriften intagna uppsatserna finnas ännu separater till salu efter 

ett pris af 2—3 Gre per sida. 

Föreningens ledamöter erhålla, sedan årsafgiften blifvit erlagd, 

tidskriften sig gratis tillsänd. Om denna afgift ej redan erlagts, ; 

sändes första eller andra häftet för året under postförskott. & 

Ständig ledamot erhåller vid erläggandet af afgiften (100 — 

kr.) 10 af de äldre ärgängarna gratis. | AS 

Ledamöter, som ändrat adress, uppmanas vänligen att så 

fort som möjligt därom underrätta redaktionen eller distributören. 

x 
PEMD PPL 



ma r—8 till årg. 4 (1883) öfver insekter från 
vaja Semlia; för medlemmar i Ent. Fören.. 

atser i praktisk entomologi, med bide ut-- 

gifna af Ent. Föreningen i Stockholm: 
. (1891). Med färglagd tafla (Hvetemyggan).. 

2. (1892)... > » =» -(Kornflugan) 
3. (1893). » » »  (Grasflyet) . 

. (1894). - > » > (Rapsbaggen m. fl.) 
(12895). QO » (Skinnarbaggar) .... 
= A. E. a4 AURIVILLIUS, CHR., Insecta in 

Tabulis 8 zeneis 
IPA, SVEN, Förteckning öfver Skandinaviens och 

= = ands Macrolepidoptera 

werteckuing beer EE sien Danmarks 

och Finlands Coleoptera. Förra delen, häftad 
För ledamöter i Entomolagiska Ferenkigen 5 

Exemplar tryckta på endast ena sidan, afsedda 
till etikettering, , eller interfolierade, 60 öre dyrare. 

B. WARENIUS. 

Postexpeditör. 

 Torfskifvor à 5 öre pr st., om minst 100 tagas, 

5 a 6 öre. Een å 30 öre per hundra samt 



Gör Crass, Platypsyllis a Rırs. re x 

LAMPA, ‘SVEN, es De +7 = 

> 

Altevand i ali 1803. Dee pere drag een esters rene 

| Observatoriegatan | 8. 

Tidskriftens distributör: Hr A. LUNDIN 

| Adress: Kongl. Vet. SR Stockholm, fs 

bases 
> Utgifvet. den 15 "november 1895. 
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